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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розуміння закономірностей розвитку та, 

відповідно, перспектив української музики неможливе без створення 

максимально повної картини еволюції українського музичного мистецтва як 

за часовою горизонталлю, так і за вертикальним «зрізом» усіх видів 

музичної діяльності. У руслі подібних пошуків виникає інтерес до музичної 

культури Харкова, зокрема, у її історичній ретроспективі, де традиції і 

новаторство, збагачуючи й багатогранно відображуючи одне одного, 

створюють просторово-часовий континуум, у якому зображені значні і малі 

події, що складають як форму, так і зміст музичного життя міста.  

Харкову відведено вагому роль в історії України, і це ж стосується 

музичного Харкова у контексті історії українського музичного мистецтва. 

Місто, офіційно засноване у 1654 році як козацька фортеця, тобто, 

передусім, як військове поселення, всіма вимірами свого життя відбивало 

своє військове призначення. Не стала виключенням і музика, яка, в першу 

чергу, у Харкові розвивалася як музикування, пов’язане з військовим 

життям – як полкова музика Харківського козацького полку. Зрозуміло, 

перш за все, це була музика, створена для духових інструментів, на яких і 

виконувалась; таким чином, можна говорити про особливі традиції розвитку 

духової музики саме у контексті історії міста Харкова. Дана своєрідна 

«генетична пам’ять» харківської музичної культури дотепер зберігається у 

значному впливові харківської духової школи. Цей факт є відомим і в 

Україні, і за її межами. Більше того, музиканти – виконавці на духових 

інструментах нерідко звертаються до музикознавчого усвідомлення тих 

численних питань, котрі з’являються у виконавстві і педагогіці, 

відображаючи складний конгломерат історичних закономірностей, що 

вимагають свого розуміння і оцінки.  

Отже, нині існує науковий запит, обумовлений історичною, 
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соціологічною, культурною мистецтвознавчою необхідністю, на системне 

осмислення фактів і подій у музичному житті Харкова, пов’язаних з 

розвитком музикування на духових інструментах. І дане дослідження 

пропонується нами як відповідь на такий запит. 

Таким чином, актуальність теми дисертації обумовлена: 

 необхідністю комплексного теоретичного осмислення 

закономірностей становлення і функціонування традицій академічного 

музикування на духових інструментах у Харкові XVIII – початку 

XX століття, сформованих під впливом об’єктивних історичних процесів і 

подій; 

 теоретичною і практичною нагальністю класифікації етапів 

історичного процесу еволюції духового виконавства у Харкові XVIII – 

початку XX століття; 

 наявністю у виконавській практиці історично обумовлених 

традицій виконавства на духових інструментах;  

 необхідністю розробки у вітчизняному інструментознавстві 

належної теоретично-методологічної оцінки творчого і педагогічного 

спадку видатних харківських музикантів – виконавців на духових 

інструментах; 

 відсутністю у науковому дискурсі з питань духового 

виконавства системної розробки аспектів заявленої теми. 

Зв’язок роботи з науковими темами, планами і програмами. 

Дисертація виконана на кафедрі оркестрових духових інструментів та 

оперно-симфонічного диригування згідно з планом науково-дослідницької 

діяльності Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського та відповідає комплексній темі «Харківський музичний 

текст у художньому просторі української і світової культури» 

перспективного тематичного плану науково-дослідницької діяльності 

ХНУМ імені І. П. Котляревського (Протокол № 2 від 15.10.2009 р.). Тема 
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дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ХНУМ імені 

І. П. Котляревського (Протокол № 4 від 26.11.2009 р.) та уточнена 

(Протокол № 7 від 29.01.2016 р.). 

Мета дослідження – надати системну оцінку духовому виконавству у 

Харкові XVIII – початку XX століття через класифікацію і характеристику 

етапів його еволюції. 

Завдання, обумовлені досягненням мети, передбачають необхідність: 

 охарактеризувати історіографію і стан наукової розробки проблем 

виконавства на духових інструментах у Харкові XVIII – початку 

XX століття як складову історії і теорії музичного виконавства; 

 розкрити передумови та динаміку історичного процесу 

професіоналізації виконавства на духових інструментах у Харкові; 

 обґрунтувати класифікацію етапів еволюції виконавства на 

духових інструментів у Харкові як системний процес його професіоналізації 

та академізації; 

 визначити роль Харківського відділення ІРМТ у професіоналізації 

виконавства на духових інструментах і формуванні системи професійної 

музичної освіти у Харкові; 

 здійснити аналіз нормативно-правової бази діяльності ІРМТ як 

основи формування музично-просвітницької інфраструктури; 

 довести значущість класів духових інструментів Харківського 

музичного училища у процесі професіоналізації духового виконавства; 

 розкрити технологічні й художні засади  педагогіки  представників 

харківської школи; 

 дати оцінку з позицій історизму виконавства на духових 

інструментах у Харкові в аспекті традицій і новаторства. 

 надати характеристику творчим досягненням випускників 

Харківського музичного училища і зазначити вагомість їх виконавської і 

педагогічної діяльності для розвитку вітчизняного духового мистецтва. 
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Об’єкт дослідження – музична культура Харкова ХVIII – 

початку XX століття; предмет – еволюція духового виконавства у Харкові в 

аспекті його становлення та академізації.  

Матеріалом дослідження слугували різноманітні наукові, історичні й 

архівні матеріали з історії Харкова та його суспільно-культурного життя 

означеного періоду, зокрема, навчальні плани і програми музичних училищ 

київського і харківського відділень РМТ, Статути музичних училищ ІРМТ, 

огляди, звіти Харківського відділення ІРМТ і музичного училища за 1885–

1916 рр.; програми концертів, репертуар виконавців на духових 

інструментах у Харкові; документи, пов’язані з життєвим і творчим шляхом 

видатних музикантів Харкова різних років, різножанрова публіцистика, 

присвячена музичному життю Харкова, зокрема, в аспекті духового 

виконавства. 

Методи дослідження. Методологічною основою аргументації 

наукових положень дисертації є взаємодія загальнонаукових і спеціальних 

музикознавчих підходів:  

 історичний підхід дозволяє простежити генезу і етапи розвитку 

духового виконавського мистецтва у Харкові ХVIII – початку XX століття 

в європейському культурному контексті; 

 історіографічний – пов’язаний з структурно-функціональним 

аналізом друкованих джерел, в яких відбивається процес виникнення і 

формування виконавства на духових інструментах у Харкові; 

 органологічний – увиразнює удосконалення духових 

інструментів протягом означеного періоду його вплив на акустичні й 

виразові можливості інструментів;  

 біографічний – формує уявлення про основні етапи життя і 

творчості видатних музикантів – виконавців на духових інструментах у 

Харкові; 
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 діяльнісний – виявляє роль провідних виконавців на духових 

інструментах і педагогів у процесі формування академічного духового 

мистецтва та її системний вплив на практику харківської виконавської 

школи; 

 жанрово-стильовий – дозволяє виявити відповідні пріоритети і 

перетворення у творчості виконавців на духових інструментах різних 

музичних жанрів в аспекті їхньої концептуальної значущості для розвитку 

академічного духового мистецтва. 

Теоретична база. Фундаментальні розробки сучасної теорії 

виконавства на духових інструментах представлені за такими напрямами: 

 історія виконавства на духових інструментах (наукові розвідки 

В. Апатського [2], О. Баранцева [9; 10], В. Богданова [16-20], Ф. Ернста [41], 

В. Качмарчика [61], Й. Кванца [62], С. Левіна [76], А. Розенберга [144], 

А. Степанова [149], Ю. Усова [154], А. Черних [166]); 

 методологія виконавства на духових інструментах (наукові 

розробки В. Апатського [2], Г. Білоцерковського [12], В. Карєлової [58], 

К. Кмінкової (К. Kmínková) [179], С. Левіна [76], Є. Носирєва [93; 94], 

В. Посвалюка [135], С. Розанова [143], О. Розенберга [144], В. Сумеркіна 

[150; 151]); 

 історія м. Харкова і пов’язаних з ним історичних та культурних 

подій (праці Д. Багалія [4–7], Д. Бантиш-Каменського [8], Н. Гербеля [31], 

Р. Геніки [27-30], П. Головинського [35], І. Єфименко [43], Т.Зими [46], 

Г. Квітки-Основ’яненка [63], О. Кононової [65-68], С. Куліша [72], 

Н. Лавровського [73], А. Лебедєва [74], Ю. Лошкова [81], Г. Лукомського 

[82], Й. Миклашевського [86-88], В. Московкіна [90], Є. Редіна [140], 

І. Сокальського [147], В. Сокальського (Дон-Дієз) [37; 38], К. Фойгта [163], 

О. Щелкановцевої [169], Я. Штеліна [171], М. Штранге [172], І. Якустіді 

[174], у тому числі – публіцистичні матеріали, опубліковані у газетах 

«Південний край», «Московські відомості», «С.-Петербурзькі відомості», 



 
 

9 

«Харківські губернські відомості»); 

 персоналії виконавців на духових інструментах (дослідження 

О. Баранцева [9], В. Бобковської [15], С. Болотіна [21; 22], М. Візендорфа 

(М. Visendorf) [186], О. Гравітіса [36], Н. Деліуса (N. Delius) [176], 

Л. де Лоренцо (L. de Lorenzo) [181], Т. Малишевої [85], М. Назарова [92],  

Є. Носирєва [93; 94], М. Оруджева [103], А. Петрова [132], І. Пушечнікова 

[138], Ю. Скворцова [145]); 

Окрім зазначених наукових джерел, в ході підготовки даної 

дисертаційної розробки були залучені, у тому числі, базові та окремі 

розробки у галузі: 

 органології і музичної історіографії (Г. Берліоза [13; 14], 

М. Друскіна [39], А. Карса [59], О. Левашової [75], Т. Ліванової [78-80], 

Р. Малиновської [84], Д. Рогаль-Левицького [142], О. Розенберга [144], 

А. Степанова [149]); 

 історії музичної культури України (І.Єфименко [43], Я. Ісаєвич [56], 

Ю. Зільбермана [47], К. Майбурової [83], Б. Фільц [162], К. Шамаєвої [168], 

О. Шреєр-Ткаченко [170]). 

Наукова новизна отриманих результатів. Завдяки системному 

узагальненню та ціннісному обґрунтуванню специфіки і наслідків 

історичного процесу академізації виконавського духового мистецтва у 

Харкові ХVIII – початку XX століття в дисертації вперше: 

 розроблено історіографію виконавства на духових інструментах у 

Харкові XVIII – початку XX століття; 

 обґрунтовано класифікацію етапів еволюції виконавства на 

духових інструментів у Харкові як системний процес його професіоналізації 

й академізації; 

 проведено аналіз нормативно-правових актів ІРМТ в контексті 

професіоналізації музичної освіти і формування музично-просвітницької 

інфраструктури; 
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 визначено роль Харківського відділення ІРМТ у професіоналізації 

виконавства на духових інструментах; 

 визначено динаміку формування учнівського контингенту класів 

духових інструментів Харківського музичного училища; 

 проаналізовано фінансово-економічні засади діяльності 

Харківського відділення ІРМТ і музичного училища; 

 визначено основні педагогічні основи харківської школи 

виконавства на духових інструментах на прикладі творчої діяльності 

видатних викладачів та виконавців; 

 розкрито сутність харківської інтернаціональної школи 

виконавства на духових інструментах; 

 запропоновано оцінку з позицій історизму виконавства на духових 

інструментах у Харкові в аспекті традицій і новаторства. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації 

мають значення для подальшого вивчення історії і теорії виконавства на 

духових інструментах як складової культурно-мистецького буття Харкова, 

України та Європи. Результати дослідження можуть стати матеріалом 

навчальних курсів з історії виконавства у музичних навчальних закладах 

України. Положення роботи можуть бути корисними для композиторів і 

виконавців у галузі духової музики, а також для навчальної роботи у класах 

за спеціалізаціями духових інструментів. 

Апробація результатів роботи. Дисертація обговорювалась на кафедрі 

оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування 

Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського. Основні положення роботи були викладені у 

доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: 

«Професія музикант у часопросторі: історико-культурні метаморфози» 

(Харків, 2011); «Актуальні проблеми музичного та театрального мистецтва» 

(Харків, 2012, 2013, 2015); «Виконавська інтерпретація та сучасний 
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навчальний процес» (Луганськ, 2012, 2014); «Класика в сучасній культурі» 

(Харків, 2013); «Музикознавчі студії» (Львів, 2014), «Трансформація 

музичної освіти: традиція та сучасність» (Одеса, 2014); «Культура та 

інформаційне суспільство ХХІ ст.» (Харків, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять статей; з них 

чотири – у спеціалізованих фахових наукових виданнях, затверджених МОН 

України, 1 стаття – у міжнародному періодичному виданні «Южно-

российский музыкальный альманах» (Росія).  

Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів 

(тринадцяти підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (186 

позицій, 17 сторінок, у тому числі 10 – іноземними мовами) і Додатків. 

Загальний обсяг дисертації налічує 217 сторінок (основного тексту – 165 

сторінок).  
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РОЗДІЛ 1 

НАВЧАННЯ ГРИ Й ВИКОНАВСТВО  

НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ У ХАРКОВІ  

XVIII–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 

 

1.1 Історіографія і сучасний стан наукових досліджень 

виконавства на духових інструментах у Харкові XVIII – початку 

XX століття 

 

Історіографія і сучасні наукові дослідження історії виконавства на 

духових інструментах Харкова XVIII – початку XX століття охоплюють 

широкий спектр питань, пов’язаних з: 

 загальною історією Харкова; 

 оркестровою культурою міста і регіону; 

 діяльністю музично-освітніх закладів; 

 формуванням професійної музичної освіти; 

 персоналіями виконавців і педагогів. 

Їх основу становлять архівні документи, епістолярні й мемуарні 

матеріали, звіти, статути, музична критика і публікації у періодичних 

виданнях, науково-дослідницькі роботи й інші джерела, присвячені 

означеній проблематиці дослідження.  

Серед вказаних матеріалів необхідно виділити ті джерела, період 

створення яких збігається з хронологічними рамками дисертаційного 

дослідження. В цьому розумінні найбільш об’ємними є «Звіти Харківського 

відділення Імператорського російського музичного товариства» за 1881–

1916 рр. [104–131], котрі детально відображають всю концертно-

виконавську і музично-освітню діяльність товариства за весь період його 



 
 

13 

існування. Враховуючи, що основою звітності перед головною дирекцією 

товариства залишались результати навчально-виховної і концертно-

просвітницької роботи Харківського музичного училища за відповідний 

навчальний рік, то за змістом викладеного матеріалу вони представляють 

хроніку музично-культурного життя Харкова, в якому зображені також 

окремі сторінки історії виконавства на духових інструментах. 

Іншим важливим виданням, яке відображає основні етапи розвитку 

музичної культури Харкова є «Стислий огляд діяльності Харківського 

відділення Імператорського російського музичного товариства та наявному 

при ньому музичному училищі за 25 років. 1871–1896» [70]. Автор 

(Й. Миклашевський)1, спираючись на щорічні звіти Харківського відділення 

ІРМТ, стисло змальовує найбільш значні події у діяльності товариства і 

музичного училища. Значну частину видання присвячено фінансовим 

питанням, кадровій політиці у підборі викладачів училища та статистиці 

контингенту учнів і випускників. У даному контексті розглядається 

заснування і діяльність класів духових інструментів.  

Важливими джерелами у вивченні діяльності Харківського відділення 

Імператорського російського музичного товариства є також статутні 

документи [155–159], котрі періодично переглядались і доповнювались 

відповідно до державної політики Російської імперії, що існувала в галузі 

музичного мистецтва. Тому, якщо у першому статуті Російського музичного 

товариства (1859) [159] були сформовані загальні принципи діяльності 

товариства, то в більш пізніх редакціях (1873) [155] і доповненнях (1882) 

[158] значно детальніше викладені правові, фінансові й інші питання 

взаємовідносин і діяльності організації. Подібним чином відрізняються 

редакції статутів училищ (1861, 1882) [157; 158] і консерваторій [156], в які 

періодично вносились зміни, продиктовані часом. 

Торкаючись історіографічних джерел, у котрих безпосередньо 

                         
1 На титульній сторінці і вихідних даних ім’я автора не вказано. 
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висвітлюються окремі питання виконавства на духових інструментах і 

фахової підготовки музикантів-духовиків, найбільший інтерес викликають 

газетні публікації ХІХ ст. у «Харківських губернських відомостях» і 

«Південний край», в яких зустрічаються рецензії на концерти, статті, 

замітки та інші матеріали, присвячені виступам виконавців на духових 

інструментах. Серед них необхідно виділити публікації відомого 

харківського музиканта, педагога і критика Р. Геніки [27-30] та 

В. Сокальського, який писав свої рецензії і замітки під псевдонімом Дон-

Діез, а також інших авторів [37; 38]. Крім місцевих газет, окремі сторінки 

концертного життя Харкова більш раннього періоду висвітлювались у 

центральних виданнях Санкт-Петербурга і Москви [42; 44; 49-53; 135]. 

З інших публікацій, які тією чи іншою мірою стосуються музично-

освітньої і концертно-виконавської діяльності навчальних і мистецьких 

закладів Харкова XVIII–XIX ст., слід назвати роботи Г. Квітки-

Основ’яненка [63], Г. Гесса де Кальве [33], В. Каразіна [57], 

Й. Миклашевського [87–89], Д. Багалія [4–7], Є. Редина [140], 

В. Сокальського [37; 38]. Більшість зазначених праць, опублікованих у 

ХІХ ст., віддзеркалюють не лише реалії культурно-мистецького простору 

Харкова, але й погляди авторів щодо шляхів розвитку музичної культури 

міста.  

Також важливе місце у дисертаційному дослідженні відводиться 

працям Д. Багалія [4–7], Д. Бантиш-Каменського [8], Г. Єсипова  [42], 

Г. Лукомського [82] та інших авторів [35; 49; 56; 60; 84; 139; 146; 147; 171–

172], присвячених питанням історії Харкова, України і Російської імперії, 

котрі дозволяють визначити роль і вплив фінансово-економічних і 

суспільно-політичних чинників на розвиток виконавства на духових 

інструментах та фахової музичної освіти Харкова у XVIII–XIX ст.  

Особливе місце у даному дослідженні належить працям з історії 

музики, в яких розкривається широке коло питань, пов’язаних з різними 
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напрямками розвитку вітчизняної і закордонної музичної культури, 

вивчення котрих дає можливість більш глибокого осягнення і розуміння 

процесу становлення і розвитку фахової музичної освіти. Серед робіт 

означеного характеру слід назвати монографії Б. Асаф’єва [3], Б. Вольмана 

[26], І. Ветліциної [25], М. Друскіна [39], Ф. Ернста [41], А. Карса [59], 

Л. Кауфмана [60], О. Левашевої [75], Т. Ліванової [78–80], О. Шреєр-

Ткаченко [170], а також видання М. Глинки [34], М. Римського-Корсакова 

[141], Б. Фільц [162], Я. Штеліна [171]. 

Джерельною базою дослідження історії військово-оркестрового 

мистецтва, яке у XVIII–XIX ст. було однією з складових розвитку 

виконавства на духових інструментах у Харківській губернії та 

безпосередньо у місті, є видання П. Головинського [35], «Записки про 

слобідські полки» [45], публікації у газеті «Харківські губернські відомості» 

[1; 69; 139; 164; 165] та ін. Вони присвячені різним аспектам оркестрового 

виконавства військових духових оркестрів і включають широкий спектр 

питань організаційного характеру, кадрового складу інструменталістів, 

художнього репертуару та концертно-просвітницької діяльності військових 

художніх колективів. Попри безперечну цінність вказаних робіт, 

фактологічні матеріали щодо військових оркестрів Харкова представлені 

досить обмежено. 

Із досліджень історії професійної музичної освіти Харкова, слід 

відзначити дисертацію О.В. Кононової «Піаністична культура Харкова 

останньої чверті XIX – початку XX ст.» [65], в котрій всебічно розглянуто 

питання розвитку фортепіанного мистецтва і фахової підготовки піаністів в 

означений період. Не менш цікавими є також публікації авторки [66–68], 

присвячені різним аспектам історії музичної культури Харкова. Серед 

подібних робіт інших дослідників слід назвати роботи В. Московкіна [90], 

О. Щелкановцевої [169] та інших [70; 72–74; 77; 140; 163].  

Чисельну частину джерельної бази дисертації представляють роботи з 
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історії виконавства на духових інструментах В. Апатського [2], 

О. Баранцева [9; 10], В. Бобковської [15], В. Богданова [16-20], 

В. Качмарчика [61], С. Левіна [76], Р. Малиновської [84], Є. Носирєва [93-

94], А. Розенберга [144], Ю. Скворцова [145], А. Степанова [149], Ю. Усова 

[154], А. Черних [166] та інших авторів, в яких висвітлюються різні питання 

духового інструментального мистецтва, котрі певною мірою перегукуються 

з тематикою дисертаційного дослідження. 

Аналізуючи сучасний стан наукових досліджень історії виконавства 

на духових інструментах та фахової підготовки музикантів-духовиків 

Харкова у XVIII – початку XX століття зазначимо, що не зважаючи на деяке 

підвищення інтересу до даної проблематики, окремі питання ще не 

отримали належного висвітлення у вітчизняному  музикознавстві. Серед 

робіт сучасних авторів найбільшої уваги заслуговує фундаментальна 

дисертаційна монографія професора В. О. Богданова «Історія духового 

музичного мистецтва України (від найдавніших часів до початку ХХ ст.)» 

[16–18]. Розглядаючи історичні етапи розвитку вітчизняного виконавства на 

духових інструментах, дослідник розкриває в означеному контексті окремі 

сторінки духового інструментального мистецтва Харкова і Слобожанщини. 

Однак, ставлячи за мету дослідження духового музичного мистецтва 

України у взаємозв’язку регіональних виконавських шкіл, автор не прагне 

до уособленого відзначення будь-якої із них, а намагається висвітлити їх у 

динаміці взаєморозвитку. Такий узагальнений підхід не вимагає 

комплексного і детального розкриття всіх особливостей і специфіки 

розвитку мистецтва гри на духових інструментах в окремо взятому регіоні. 

Разом з тим, глибина і всебічність дослідження історії регіональних 

виконавських шкіл дозволяє більш об’єктивно оцінити та розкрити 

динамічний процес їх становлення та еволюції.  

Серед інших робіт, вузькою спрямованістю відрізняється стаття 

В. Ю. Карелової [58], присвячена історії харківської гобойної школи кінця 
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XVIII – початку ХХ ст. Авторка зосереджує основну увагу на творчій 

діяльності Г. Гека — фундатора класу гобоя Харківського музичного 

училища, а пізніше Харківської консерваторії. Розкриваючи особливості 

«жорсткої педагогіки» німецького музиканта і його методи роботи з учнями 

класу, В. Ю. Карелова акцентує увагу на таких характерних рисах, 

притаманних представникам німецької школи, як педантичність і 

вимогливість у технологічних питаннях і «чіткості деталізації і 

раціональності в інтерпретації музики» [58, с. 150].  

Значно ширше розглядає виконавство на духових інструментах 

І. Якустіді, який у ювілейному збірнику, присвяченому 75-річчю 

Харківського інституту мистецтв, досить детально висвітлює історію 

однойменної кафедри з дати її заснування (1917р.) [174]. Спираючись на 

документальні матеріали та власний багаторічний досвід роботи на кафедрі, 

професор створює галерею творчих портретів викладачів, котрі в різні роки 

працювали на кафедрі. Характеризуючи їх педагогічну і виконавську 

діяльність, автор визначає внесок і місце кожного із них в історії розвитку 

кафедри духових інструментів.   

Персоналіям окремих викладачів Харківського музичного училища 

також присвячені публікації О. Гравітиса [36], Н. Деліуса (N. Delius) [176], 

Л. де Лоренцо (L. de Lorenzo) [181], М. Візендорфа [186], у котрих 

розглядається творча біографія Е. Прілля, А. Юр’яна та його братів. 

Творчість одного з видатних радянських гобоїстів, випускника Харківського 

музичного училища, професора Московської консерваторії М. Іванова 

розглядають у своїй статті А. Петров і Є. Носирєв [132], акцентуючи увагу 

на педагогічних принципах і методах роботи визначного митця з учнями 

свого класу. 

На закінчення слід виділити спеціальні довідкові видання, зокрема 

«Біографічний словник музикантів – виконавців на духових інструментах» 

С. Болотіна [21; 22] і бібліографічний словник «Чеські музиканти в Україні» 
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[167], а також енциклопедичні статті [24; 175; 178; 180; 182; 183] та 

«Музичний лексикон» (Musik-Lexikon) Х. Ріманна [184], в яких, не 

зважаючи на окремі неточності, запропонована стисла інформація про 

харківських музикантів-духовиків та іноземних виконавців та педагогів, які 

у різні роки працювали в навчальних закладах та оркестрах міста.  

Таким чином, проведений аналіз історіографічних джерел та сучасних 

наукових досліджень історії виконавства на духових інструментах Харкова 

XVIII – початку XX століття вказує, що не зважаючи на наявність окремих 

праць означеної проблематики, на даний час відчувається відсутність 

комплексних робіт даного напрямку, що підтверджує актуальність обраної 

теми дисертації і необхідність  її подальшого розвитку.  

 

1.2 Перший етап розвитку духового виконавства: військова 

музика Харківського козацького полку 

Українська інструментальна музика, у тому числі й духова, в усіх її 

проявах означена тривалим шляхом розвитку. Кінець XVII ст. став у цьому 

процесі етапним. Реформа в області церковного співу з її художньою 

вершиною — багатоголосим партесним концертом, висока культура 

вокального виконавства, поява вітчизняних педагогічних і музично-

теоретичних праць не могли не зумовити позитивного впливу на 

пожвавлення інструментального музикування. Розвиток вітчизняного 

виконавства на духових інструментах цієї епохи стимулювався, окрім 

загальнодержавних заходів, взаємодією двох чинників: становленням і 

розвитком музичної освіти та активізацією громадського життя, у тому 

числі музичного. У XVI і з другої половини XVII ст. з’являються нові 

осередки розвитку інструментальної музики. Це — музикантські цехи і 

полкова військова музика Лівобережного і Слобідського козацтва. Роль цих 

осередків та їх характерні особливості у окремі історичні періоди були 

різними. Саме у козацькому середовищі сформувалися характерні риси 
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української інструментальної музики (специфічний інструментарій, 

стильові і жанрові особливості, пов’язані з фольклором). 

Історія навчання на духових інструментах у Харкові розпочинає свій 

відлік від заснування Харківської фортеці та згодом (у другій половині 

ХVII– початку ХVIII ст.) – появою навколо фортеці приміських слобід – 

Залопанської, Журавлівки, Гончарівки, Панасівки та ін., у котрих 

розвивалися ремесла і присадибне господарство.  

Перейдемо до детальнішого аналізу етапів формування мистецтва 

духового виконавства у Слобідській Україні у ХVІІІ–ХІХ ст.2 Культурними 

сферами, на фундаменті котрих формувалися основні різновиди 

інструментальних капел того часу були: 

- регулярна армія; 

- дворянсько-садибна культура (кріпосні музичні капели); 

- театральне (оркестрові групи антреприз) і аматорське середовища 

(приватні навчальні заклади, просвітницькі товариства). 

Полкова військова музика у Харкові відома з 1700 року (Харківський 

козацький полк). Її функції були досить скромні, а можливості музикантів 

обмежені, проте вона існувала, окрім основного призначення, і як 

природний компонент музичного побуту місцевого населення, і як важлива 

освітня установа3. В історичному нарисі А. Слюсарського стверджується, 

що «організація слобідських полків, як адміністративно-військового 

управління краю, почалася з 50-х років і закінчилася, в основному, у 80-х 

роках XVII ст.» [146, с. 61]. У дослідженні Ізюмського Слобідського 

козацького полку М. Гербеля [31] вказано, що Слобідська Україна згідно з 

грамотами Петра I стала більш залежною від Росії і постанови тільки 

                         
2 Формування провінційних міст як значущих культурних осередків, що привертали увагу 

професійних музикантів, активізувалося вже у ХІХ ст. Зокрема, Харків, будучи спочатку центром збуту 

сільськогосподарської продукції, незабаром набув значимості і як місто з численними ремеслами і 

промисловістю, що активно розвивалася. 
3 Як відомо, полки були адміністративною одиницею і на Слобожанщині їх було п’ять – 

Харківський, Охтирський, Острожський, Сумський і Ізюмський – вони входили до складу Бєлгородського 

полку і підкорялися бєлгородському воєводі. 
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збільшували цю залежність: ««Першим наслідком цієї грамоти (йдеться про 

указ Петра I від 28.02.1700 р. — О.О.), був вірний розподіл виборних 

козаків, і козаків-підмощників по полках, і упровадження в них сурмачів і 

литавристів» [31, с. 43]. Однак далі автор робить наступний висновок про 

непересічний внесок петровського періоду у розбудову Слобідської 

України, «ознаменований подвигами хоробрості Слобідських полків у 

війнах з турками і шведами і початком перетворень її застарілих установ» 

[там само, с. 57]. Документально засвідчено, що у полку було 3–4 трубачі і 1 

литаврист, а «начальником полкової музики», як вказує А. Слюсарський 

[146, с.62] був полковий хорунжий. Підтвердження кількісного складу 

музикантів у полку знаходимо у монографії В. Богданова: «Склади, так 

званої, полкової музики Слобідського козацтва (3-4 труби і литаври) 

існували у першу і на початку другої половини XVIII ст. На заході цей 

період стає епохою найінтенсивнішого розвитку сольного духового 

виконавства, завдяки кращій системі навчання музикантів на духових 

інструментах. Це відноситися в першу чергу до Італії, Німеччини і Чехії» 

[17, с.106]. Автор висловлює припущення й щодо строїв музичних 

інструментів: «На жаль, нам невідомо, яких саме строїв труби у них 

використовувалися. Оскільки найбільш поширеними наприкінці XVII — 

початку ХVIII ст. були труби строїв “до” і “ре”, а пізніш і “фа”, автор 

дослідження зробив припущення про те, що й в слобідських полках були у 

застосуванні інструменти тих же строїв. Якщо припустити, що 

використовувалися труби строїв “до” і “ре”, то можна було грати певні 

музичні побудови, беручі такі акорди та їх обернення, а саме: до мажор, ля 

мінор, ре мажор, ре мінор, домінантсептакорд і його обернення до (фа 

мажору) і соль мінору. Якщо додати ще й трубу строю “фа”, то отримуємо 

акордику тональності фа мажор (Т, S, D). Найімовірніше 3–4 труби різних 

строїв використовувалися для більшої мобільності у виконанні музичного 

матеріалу» [там само, c. 195]. Отже, наявність у слобідських полках трубачів 
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і литавристів, безумовно, сприяло ефектності різного роду церемоніалів 

[Додаток А.1, А.2].  

Щодо репертуару полкової музики в історичних дослідженнях 

зустрічаються, наприклад, наступні спогади: «По мірі наближення 

фельдмаршала до однієї з бригад (йдеться про Капніста — О.О.), командир 

її підбігав до нього і віддавав честь шпагою, причому полкові музиканти 

починали грати, а стяги були прихилені перед ним» [31, с. 101]. Тобто, 

підкреслимо: історичні довідники вказують тільки на факт музикування, 

репертуар залишається практично невідомим. В. Богданов припускає, що це 

могли бути «так звані марші — невеликі й невигадливі музичні побудови, 

перекладення тих же вітальних кантів і їх різновидів — віватів, тощо» [17, с. 

195], а також канти4. Наприклад, в одному з історичних джерел зустріч 

Імператриці описано так: «4-го числа гарматні постріли в місті 

ознаменували виїзд Імператриці; загони полків поставлені у стройовому 

порядку поблизу дороги фрунтом, кожен особливо не змішуючись з 

іншими. Її Величність проїздила повз загони, і від кожного при грі на трубах 

і битті в литаври повного маршу полковники, старшини, сотники і рядові 

козаки віддаючи честь, на караул шаблями і з прихиленням до землі стягів 

принесли Її Величності уклінне шанування» [146, с. 19]. Щодо канта «Iшов 

козак з України» (Додаток В2),  В. Богданов пише: «Слобідські полки часто 

використовувалися у воєнних діях. Козаки по кілька років перебували поза 

рідним оточенням. Про це свідчить текст канту: «Ішов козак з України, 

мушкет за плечима, за ним іде дівчинонька з чорними очима. Постій, постій, 

козаченьку, мій сизенький орле, а хто ж тебе на чужині, серденько, пригорне». 

Зміст поетичного тексту канту ще більш стверджує, що він міг бути у 
                         

4 Серед ймовірних кантів дослідник вказує такі: «Гряди наш свет, Елизавет»,  «Виват преславна, 

самодержавна»: «Кант «Гряди наш свет, Елизавет» міг виконуватися трубами строїв “до” і “фа”. А для 

варіанту його виконання могла бути використана труба строю “ре”. Для відтворення другого канту «Виват 

преславна, самодержавна», виходячи з його ладо-гармонічного змісту, необхідно було мати наявними труби 

строїв “до”, “ре” і “фа” (Додаток В3, В4). Виконання вищезгаданих кантів при зустрічі імператриці всіма 

музикантами чотирьох полків, а їх могло бути близько двадцяти чоловік, в цілому створювало 

монументальну звучність, таку відповідну до урочистої обстановки. А мелодійна структура цих кантів, 

виразно фанфарного характеру і досить типова для даного виду музичних творів, щонайкраще відповідала 

природі духових інструментів» [17, с. 196-197]. 
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репертуарі музик слобідських полків» [17, с.196]. Особливо важливим для нас є 

припущення В. Богданова щодо використання звичайних і так званих 

солюючих труб (кларіно)5: «На цих інструментах застосовувався мундштук 

з мілкою й плоскою чашечкою, завдяки чому виконавці могли інтонувати 

усі верхні натуральні звуки. Найбільш вживаними в оркестрі були труби 

строїв “до” і “ре”. Партії кларіно вимагали вдосконаленої виконавської 

майстерності і були доступними далеко не всім, а тільки обдарованим 

виконавцям, які володіли розвиненою губною технікою» [17, с. 198] 

(Додатки А3, В1). На користь можливості використання музикантами 

слобідських полків стилю кларіно дослідник наводить наступні аргументи: 

«З початку організації полкової музики у слобідських полках (1700) останні 

протягом усього свого існування брали найактивнішу участь в усіх воєнних 

діях, що їх провадив царський уряд. Так, у Північній війні, що тривала 

двадцять один рік, починаючи з 1700 року, і зламним моментом якої була 

Полтавська битва, слобідські полки брали участь майже в усіх битвах. З 1733 

і по 1735 рік слобідські полки були у складі корпусу генерала П. Ізмайлова і 

знаходились у Польщі. У 1735 році у війні Туреччині з Росією вони були під 

командуванням генерал-фельдмаршала Х. Мініха. З 1756 і по 1758 рік 

слобідські полки у складі російської армії під командуванням генерал-

фельдмаршала С. Апраксіна брали участь у війні Росії з Прусією. Усе 

мовлене, природно, дозволяє говорити про те, що разом із козаками у цих 

закордонних походах були й музиканти, які могли там познайомитися з 

інструментами і стилем кларіно» [там само, с.198-199]. 

Існування полкової музики, звичайно, впливало й на розвиток 

музичного навчання і підготовки музикантів. Так, у 1721 році за рішенням 

Воєнної колегії було відкрито «школи для солдатських синів» при 49 

                         

5 За дослідженням Ю. Усова, «Такі труби мали, як правило, дуже розвинену, складну й високу за 

регістром партію, вони передбачали виконання звуків, що входили лише до складу натурального 

звукоряду цих інструментів. Техніка гри на них ґрунтувалася на особливостях верхньої ділянки 

натурального звукоряду, ставала гамоподібною. Розмір каналу старої труби кларіно був удвічі довшим за 

сучасного, інструмент звучав октавою нижче» [154, с.23]. 
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гарнізонних полках. Кожна школа була розрахована на навчання біля 50 

дітей 7–15 років. Залежно від здібностей, їх розподіляли по групах, 

найбільш музично обдаровані складали третю групу. Саме у ній готували 

виконавців на духових інструментах для полкової музики. Згідно з 

інструкцією 1732 року, малолітніх дітей спершу вчили письму, читанню, 

арифметиці, а потім — «писати і співати, і музиці на гобоях, на трубах і 

валторнах, по 20, на старих полкових інструментах, які при тих школах 

утримувати із таких, яким в полках  терміни минають, а для навчання 

будуть ще придатні» [171, с. 121]. Я. Штелін писав, що в «армію 

запрошувалися з числа іноземних виконавців, що перебували у Росії, 

педагоги для навчання грі на різних інструментах російських підлітків, 

"солдатських дітей", які згодом поповнювали собою полкову музику» [171, 

с. 78]. Окрім навчання грі на духових інструментах, учні таких шкіл співали 

у хорі. Дослідник російської культури XVIII ст. М. Штранге, посилаючись 

на Повне Зведення Законів (№6767, №6188), відзначає, що кількість учнів у 

військових музичних школах «неухильно зростала, особливо після указу 

1735 р., який наказував приймати "солдатських дітей" в будь-якому числі, 

хоч би і понад комплект. Тому, якщо в 1732 році кількість учнів (що 

займалися музикою. — прим. О.О.) досягала  4 тисяч людей, то на початок 

1773 року їх кількість налічувалася в 10313 осіб» [172, с.17]. У Харкові 

гарнізонну воєнну музичну школу було організовано у 1765 році, а вже у 

1773 році кількість її учнів налічувала 40 осіб. 

 

1.3 Другий етап розвитку духового виконавства: від шкіл до 

вокально-інструментальних класів при Харківському колегіуму 

Якщо на початку XVIII століття Харків ще був невеликим військовим 

поселенням, то поступово він перетворювався на місто, що було 

розташоване  на перетині важливих торгових шляхів, де велась активна 

торгівля, розвивалися і процвітали ремесла, збільшувалась кількість 
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жителів, де виділялись кошти на освіту і культуру. З 1765 року Харків стає 

губернським містом.  

Помітно впливали на музичне життя того часу видатні діячі музичної 

культури: М. Дилецький, С. Бишковський, М. Концевич, Г. Сковорода, 

А. Ведель та ін., діяльність деяких з них була тісно пов’язана з Харковом. 

Були написані музично-теоретичні й музично-педагогічні праці, духовні й 

світські хорові концерти, опери, почалася історія вітчизняного 

нотодрукування. Безумовно, основним жанром переважної більшості 

композиторів була хорова музика. 

Щодо музичного навчання зазначимо, що первинну шкільну освіту 

учні здобували в п’яти церковних школах. «Не слід забувати, — пишуть 

Д. Багалій і Д. Міллер, — що вони (школи, — О.О.) виникли поза всякою 

урядовою допомогою, за ініціативою самого народу, що усвідомив тоді вже 

користь грамоти, і були зобов’язані, отже, своїм походженням тому духу 

громадянськості, який виробив в собі малоросійський народ» [5, c.390]. 

«Малоросіяни пристрасні до музики», — вважав український історик 

Д. Бантиш-Каменський [8, с. 464]. Тому і в Харкові у школах навчали не 

лише читанню, письму, але й церковному співу. Учитель-дяк давав нерідко і 

більш розвинене виховання. Історик І. Єфименко відзначала, що при 

«мізерних наукових знаннях» вони мали «різноманітні художні смаки і 

навички, вже не говорячи про спів, на який завжди був попит, вони знали 

різні канти і вірші, вміли малювати, вміли поставити для громадської 

розваги вертепну драму і т. і.» [13, с. 324]. Поряд з такими учителями їхні 

вихованці також складали вірші, виспівували канти, колядки, пісні. У 1732 

році у Харківській губернії налічувалося 45 церковно-приходських шкіл, в 

тому числі — слов’яно-греко-латинська школа для навчання «всякого 

народу і звання дітей», відкрита у Покровському монастирі, де предметами 

навчання були іноземні мови, історія, географія, геометрія, фортифікація, 

музика і танці. Учні навчалися безкоштовно, сироти і незаможні 
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утримувалися казенним коштом і мешкали в бурсі. Саме цю школу було 

перетворено у Харківський колегіум і з цього часу почався систематичний 

культурно-освітній розвиток міста. 

Згідно з твердженням Й. Миклашевського, відкриття освітньої 

установи — завжди подія та певний етап «у розвитку загального рівня 

освіти населення не лише самого міста, але й усієї місцевості» [87, с. 10]. Й 

існування на Слобожанщині Харківського колегіуму переконливо 

підтверджують думку дослідника. 

Його відкриття у 1726 році сприяло розбудові освітньої системи 

навчання, в тому числі — у музичному напрямі. До того моменту у Харкові 

були осередки музикування, але жоден не вирізнявся системністю. Так, 

важливим явищем  кінця XVIII ст. стали харківські ярмарки, на яких, за 

словами Й. Миклашевського, було «чимало музичних інструментів, а також 

інших предметів, пов’язаних з музикою» [87, с. 8]. Автор вказує на 

наявність серед товарів флейт-раверсів, скрипок, комишевих тростей, 

італійських струн. Тобто попит на ці товари, ймовірно, був великий, якщо їх 

продавали на ярмарках. Все це створювало певні умови для розвитку та 

інтенсивності музичного життя. Так, Й. Миклашевський вказує, що під час 

ярмарків відбувалося пожвавлення музично-театрального життя 

(організація «позорищ», як тоді називалися вистави у концертних і 

театральних залах) під час їхнього проведення до Харкова приїздили 

мандрівні трупи, які приурочували свої найбільші концерти до «однієї з 

великих ярмарок» [там само, с. 9]. Звісно, така інтенсивність була пов’язана 

з існуванням самого колегіуму, у котрому, як і у більшості подібних установ 

в Україні, навчали вокальному й інструментальному музикуванню. 

Достатньо скромне (бідне) утримання вихованців збуджувало їх шукати свої 

засоби доходу, одним з яких стали складання кантат, од та псалмів. 

Й. Миклашевський [87] доводить, що традиція «музичних поздоровлень» 

була дуже розповсюдженою. Але й у самому колегіумі, як вказує автор, учні 
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виконували досить складні програми. Так, до приїзду князя Г. Потьомкіна 

(1791 р.) учні склали і виконали п’ять кантів та оду (див. [87, с. 12]). Завдяки 

такому інтенсивному музичному життю у колегіумі назріла потреба у 

відкритті спеціальних музичних класів. Подальший розвиток цих класів 

сприяв відкриттю у 1768 році училища (чи «додаткових класів»), а у 

1773 році — організації класів вокальної й інструментальної музики. 

Ініціатива відкриття музичних класів, за словами Й. Миклашевського, 

виходила від слобідсько-українського губернатора Є. Щербиніна [Додаток 

А.4]6. На думку дослідників,  було вдало обрано керівника вокально-

інструментальних класів — Максима Концевича — диригента, поета, 

музиканта, композитора, творчість якого була відома далеко за межами 

Харкова. Після нього (з 1796 р.) керівництво музичними класами 

здійснювали А. Ведель і Я. Цих. Й. Миклашевський, вказуючи на 

неможливість (через відсутність архівів) встановити, що і як викладали 

М. Концевич та інші та якими були їхні методи навчання, наводить все ж-

таки на думку про те, що «…М. Концевич, очевидно, не «обтяжував» своїх 

учнів теоретичними знаннями і викладання відбувалося виключно на ґрунті 

практичних вправ у грі на інструментах і співі [87, c.19–20]. Підтвердження 

знаходимо в «Інструкції» Харківського училищного колегіуму, у котрій 

наголошується на практичному методі навчання, у тому числі — музичних 

дисциплін. В. Богданов, досліджуючи розвиток духового виконавства в 

Україні, зазначає: «В Україні на той час навчання музикантів-духовиків 

мало різні форми. Останні складалися у певну систему навчання й 

підготовки необхідних кадрів для оркестрового виконавства, яке швидко 

розвивалося у Харкові. Програму і систему навчання на духових 

інструментах у музичних класах можна охарактеризувати таким чином: учні 

                         
6 Й. Миклашевський вказує на те,що за два роки до відкриття музичних класів (у 1771) губернатор уклав 

контракт з італійцем Францем Мартіні, який повинен був навчати 17 учнів грі на скрипці, басі, флейті, гобої і 

валторні. В. Богданов відмічає, що навіть попри те, що такий контракт не відбувся, «сам факт згадки про те, 

що передбачалося навчати учнів грі на духових інструментах, для нас має важливе значення, оскільки згодом 

цей задум було здійснено» [87, с. 88]. 
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засвоювали спосіб звуковидобування на інструменті і його звукоряд, 

аплікатуру, метроритм, їм прищеплювали певні музично-виконавські й 

технічні навички і необхідність постійного їх вдосконалення» [17, с. 90]. 

Системність навчання інструментальній грі сприяла достатньо високому 

рівню музикантів. Так, оркестр з учнів вокально-інструментальних класів з 

моменту відкриття у Харкові театру (у 1780 р.) мав грати у кожній виставі. 

У репертуарі театру були й опери з доволі складними партитурами і 

віртуозними партіями духових інструментів (серед інших — «Скупий» 

В. Пашкевича, «Мельник — чаклун, обманщик і сват» М. Соколовського, 

«Земіра та Азор» А. Гретрі, «Два мисливці» Є. Фоміна). Безумовно, не 

можна не погодитися з думкою В. Богданова, що «…Все це вимагало 

неабиякого володіння інструментом і технічної рухливості від виконавців 

партій духових. Цей фаховий рівень, очевидно, духовики музичних класів 

мали, оскільки вони грали не лише в театрі, а й під час проведення всіляких 

інших заходів» [17, с. 91]. 

Значення Колегіуму полягає у тім, що Харків став не тільки торговим, 

але й освітнім центром усієї Слобідської України. Згодом, у 1761 році, при 

колегіумі було відкрито бібліотеку, що стала першою у Харкові, у 1768 – 

казенне училище для дворянських дітей, назване додатковими класами, де 

вже в 1773 р. функціонували класи вокальної і інструментальної музики. 

Трохи пізніше саме оркестр і хор вихованців вокально-інструментальних 

класів колегіуму супроводжували спектаклі театру та інші заходи. У 1789 р. 

у Харкові відкрилося Головне народне училище і два так званих малих 

народних училища – Різдвяне і Архангельське – у програму навчання 

котрих входила й музика. 

Ймовірно, що результатом розвитку навчання музиці на Харківщині 

означеного періоду є організація музикантського цеху, котрий, на відміну 

від інших регіонів України, був утворений лише у останні десятиріччя 

XVIII ст. Таке запізнення (нагадаємо, що на Волині, у Львові, Києві 
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музикантські цехи досягли свого розквіту вже наприкінці XVII – початку 

XVIII ст.) Й. Миклашевський, наприклад, пов’язує з відсутністю класів 

міщанства і купецтва, що почали складатися тільки в означений період. І це 

попри те, що ще в 1775 році зустрічаються вимоги мати у краю подібні 

цехи, а в 1780 році введений у Харкові губернський магістрат надіслав, як 

вказує дослідник, Харківському намісницькому правлінню певний проект 

реформ, серед яких була також й організація цехів. Д. Багалій вказує, що 

музикантський харківський цех мав власний значок: «на ньому зображено 

було ряд музичних інструментів, зібраних докупи» [5, с. 68]. Членів 

харківського музикантського цеху було значно менше, ніж інших цеховиків. 

Так, Й. Миклашевський вказує на 6 осіб, але зазначає: «Бондарів було так 

само шість чоловік, то доведеться визнати, що кількість цехових музикантів 

не така вже й незначна. Нема чого й казати, що цифра 6 далеко не охоплює 

всіх осіб — жителів Харкова кінця XVIII ст., які мали відношення до 

музики. Більшість їх із різних причин до цехів не приписувалося» [87, с. 22]. 

 

1.4 Рівень виконавства на духових інструментах у кріпацьких 

капелах 

Окремим напрямом розвитку музичної культури і виконавства були 

кріпацькі капели. За різними даними, їх, наприкінці XVIII ст., у Харківській 

губернії було близько 18 (В. Богданов вказує 17). Г. Лукомський пише: 

«Дані про інші кріпосні оркестри цієї губернії дуже нечисленні. Та все ж 

факти дозволяють скласти про них окремі уявлення. Так, у першій чверті 

XIX ст. оркестри мали в Старому Мерчику Шидловські, у Бугаївцях 

Донець-Захаржевські, в Новій Водолазі Дуніни, у Валуйському повіті 

Синельников. Оркестри також були у Хлопова, Герсеванова, Зарудного, 

Ковалевського, Нарецької, Петрович-Подагречані, Штерича, Радена, 

Валковського, Девієра і Дубянського [82, с.21]. Найбільш вагомими 

фактами є те, що їхнє існування передбачало, по-перше, великий попит до 
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музики серед різних верств населення, і, по-друге, для цих капел 

виписувалися музиканти зі столиць чи, навіть, з-за кордону (багато даних 

стосовно цього наведено у книзі В. Богданова [17]). Незважаючи на те, що 

не всі капели мали належний професійний рівень, дослідники доходять 

висновку про те, що з кріпацьких капел виходили достойні музиканти. Так, 

у рецензії на гру оркестру В. Фідлера (ізюмського поміщика) відзначено, що 

він може «посперечатися з найкращими оркестрами у Петербурзі» [138]. А 

те, що після відкриття університету, перші концерти у Харкові 

організовувалися за участі музикантів кріпацьких оркестрів — тому 

підтвердження. Так, В. Богданов зазначає: «Архівні дані, що збереглися до 

нашого часу, говорять про те, що для проведення концертів у Харкові у дні 

різних свят І. Вітковський, а згодом і І. Лозинський, аж до 30-х pp. XIX ст., як 

правило, користувалися послугами кріпосних музикантів. У 1805 році, на 

відкритті університету, оркестр, що виконував ораторію І. Вітковського, 

складався лише з музикантів, запрошених з кріпосних колективів поміщиків 

губернії» [17, c. 228-229]. Ці та інші концерти (а їх було досить багато, в тому 

числі — благодійні, університетські) демонстрували високий рівень 

музикантів з кріпацьких оркестрів, які виконували досить складні твори 

(серед яких — симфонії Бетховена, ораторії, фортепіанні концерти різних 

композиторів) поряд з міськими музикантами вони, в окремих випадках, 

«зміцнювали той основний кістяк оркестру, який складали студенти 

університету. Найімовірніше, кріпосні музиканти посилювали слабкі групи 

університетського оркестру й особливо його мідну групу», — пише 

В. Богданов [там само, с.229]. На ґрунті різних архівних свідчень дослідник 

робить висновок, що «у Харківській губернії в першій чверті XIX ст. була 

значна кількість кріпосних музикантів, і їх лави систематично 

поповнювалися. Все це готувало певний успіх вітчизняної виконавської 

школи на оркестрових інструментах, зокрема й на духових, вже у другій 

половині XIX ст.» [там само, с.229]. Ю. Лошков доводить й прогресивний 
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характер кріпосної капели сім’ї Хорватів, котра існувала більш ніж півтора 

століття, «…що виражалося не лише в дотриманні європейських стандартів 

"подвійного" складу симфонічного оркестру, а й в репертуарній політиці, 

спрямованій на популяризацію вітчизняної музики. Зокрема, в 1863 р., 

беручи участь у бенефісі харківського музиканта А. Павловича, оркестр 

Хорвата виконував "Російський марш" А. Чапієвського і попурі за мотивами 

з опери "Велизарій" Г. Доніцетті в аранжуванні ще одного місцевого 

аматора Х. А. Поля. Керував оркестром запрошений диригент В. Ганер» [81, 

с.25]. 

Цікавим є факт, що на Слобідській Україні більш поширеним був 

один з  типових складів ансамблів інструментальної музики. За визначенням 

В. Богданова, це ансамбль народних інструментів з доданням духових 

інструментів. Окрім того, існували такі склади як ансамблі духових 

інструментів або духові оркестри і «мішані і широко-мішані оркестри, що 

часом сягали обсягу симфонічного оркестру» [17, с. 235]. Цікавим, на нашу 

думку, є факт існування духового оркестру — ансамбль з 2-х флейт, 2-х 

кларнетів, 2-х фаготів і 2-х валторн, іноді у подвійному заміщенні. 

Дослідник вказує, що «для нього робилися численні переклади популярної 

оперної й оркестрової музики, зокрема танців і обробок народних пісень» 

[там само, с.236]. Важливо усвідомлювати той факт, що розвиток 

музикування у складі кріпацьких капел тривав ще й на початку XIX ст. – це 

стосується й збільшення складу, й ускладнення репертуару, й зростання 

виконавської майстерності, в тому числі, виконавців на духових 

інструментах. Так, В. Богданов зазначає: «Оволодіння музичним 

інструментарієм загальноєвропейського типу було на той час 

найвірогіднішим показником зростаючого професіоналізму українських 

музикантів, їх залучення до світових музичних традицій» [17, с. 237]. 

Наступним кроком мало статися відкриття навчальних закладів, бо, дійсно, 

«…назріла потреба в музичній освіті й, зокрема у навчанні грі на духових 
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інструментах для поміщицьких капел, приводила до створення приватних 

шкіл в містах України» [там само, с. 238]. Все це сприяло тому, що 

поступово концертне життя більшості капел стає більш систематичним. 

Цілком природно, що подібна практика виховувала, незважаючи на досить 

важке життя кріпаків, здібних оркестрових виконавців, які, після скасування 

кріпосного права, залишилися на музичних теренах Харкова і продовжували 

відігравати значну роль у розвитку музичного і театрального життя. Так, у 

репертуарі  професійного театру (що існував з 1814 р. під керівництвом 

І. Штейна) були, поряд з музично-драматичними творами, опери, зокрема, 

«Водовоз» Л. Керубіні, «Рідкість або краса і чесність» В. Мартін-і-Солера та 

ін. Стосовно опери Солера слід вказати, що її віртуозний італійський стиль 

доводить, що  композитор був дійсним майстром свого часу, якого поважав 

В. А. Моцарт (він цитував фрагмент саме цієї опери у «Дон Жуані»). Щодо 

опери Керубіні, то відмітимо, що вона була досить популярною у Російській 

імперії (перша вистава відбулася у 1804 р., через 4 роки після прем’єри у 

Брюсселі) і вважається, що за стилем симфонічного викладу зчинила вплив 

на оперну творчість Л. Бетховена. Як приклад жанру «опери порятунку» 

вона побудована за її законами: драматургічна протилежність героїв, 

контрастність їхніх характерів, що відображено у музичних 

характеристиках, індивідуалізація музичного матеріалу, увага до тембрової 

сторони партитури. Виконання такої опери потребувало професіоналізму 

оркестру, хоча харківська преса віднеслася до його гри досить критично. 

Так, видавець «Українського вісника» Є. Філоміфітський писав: «Наш 

оркестр (це було всього 20 осіб — О.О.) наважився принизити рівень 

музики Керубіні своєю грою для судження тих, хто не мав задоволення чути 

цю оперу в Столицях…» [161]. Протилежну думку висловлює Г. Квітка-

Основ’яненко, відмічаючи, що «оркестр був кращим серед виконавських 

колективів навколишніх губерній» [63]. На основі таких рецензій можна 

визначити, що виконавський рівень оркестрових музикантів музично-
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драматичних труп першої половини ХІХ ст. був на достатньому рівні для 

того, щоб можна було виконувати партії як у досить простих музично-

драматичних творах, так і у більш складних операх (хоча, як вказується у 

багатьох дослідженнях, італійські опери з-за своєї складності як вокальної, 

так і інструментальної, були рідким явищем у репертуарі подібних установ. 

Ю. Лошков відмічає: «Другорядність музичного супроводу у більшості 

репертуарних постановок призводила до нівелювання ролі музичного 

керівника, обов’язком якого було виконання вимог антрепренера, а не прояв 

особистих творчих ініціатив. З іншого боку, акцент на підході ремісництва і 

неможливість реалізації творчого потенціалу впливали на негативне 

відношення талановитих музикантів до професійної діяльності у музично-

драматичних трупах» [81, с. 26]. Але поступово, з середини ХІХ ст., завдяки 

гастрольній діяльності кріпацьких оркестрів, рівень володіння грою на 

духових інструментах у театральних трупах підвищувався. Наприклад, 

відомим фактом є виконання у 1841 році 1 дії «Життя за царя» М. Глинки та 

Другої симфонії Л. Бетховена силами оркестру, котрий надав антрепренеру 

харківського театру поміщик П. Денисьєв. В опублікованій рецензії виступ 

оркестру розцінюється як «видатне культурне явище» [1]. Ю. Лошков 

вважає, що «…факт популяризації музики М. Глинки тим більш знаковий, 

якщо брати до уваги наявність у 1841 р. друкованого видання тільки 

неповного перекладення опери для голосів з фортепіано, що свідчить про 

здійснення капельмейстером оркестру Денисьєва функції творця репертуару 

у контексті інструментовки для наявного складу клавіру опери» [81, c. 26-

27]. Іншим способом підвищення рівню володіння інструментом були 

виступи з гастролюючими музикантами. У «Харківських губернських 

відомостях» [69] була опублікована подяка бельгійського віолончеліста 

А. Серве за спільні концерти у залі Дворянського зібрання. За свідченням 

В. Богданова, «у Харківській губернії у першій чверті XIX ст. була значна 

кількість кріпосних музикантів і їх лави систематично поповнювалися. Все 
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це готувало певний успіх вітчизняної виконавської школи на оркестрових 

інструментах, зокрема й на духових, вже у другій половині XIX ст.» [17, 

с. 230]. 

 

1.5 Третій етап розвитку духового виконавства: приватні 

навчальні заклади і Харківський університет 

Й. Миклашевський вказує, що наприкінці XVIII ст. у Харкові існували  

приватні чоловічі пансіони, однак навчання музики у них було мінімальним. 

На відміну від них, музика входила до програм початкових, або народних 

шкіл. Інша справа — початок XIX ст., коли окрім університету, фахові 

музичні заняття проводилися в окремих навчальних закладах.  

Наприклад, у губернській гімназії більш-менш постійний музичний 

клас було започатковано у 1811 р. (відритий у 1805 р. — проіснував 

недовго). Ймовірно, за припущенням Й. Миклашевського, існував не тільки 

інструментальний, але й вокальний клас, однак важливим вбачається факт 

існування вже з середини 20-х років у гімназії не тільки злагодженого 

симфонічного оркестру (котрий виконував, наприклад, оперні увертюри 

В.А. Моцарта), але й солістів. Із 1830-х років на постійній основі 

виконувалися хорові твори, ставилися вистави, в яких неабияку роль 

відігравали інструментально-вокальні номери. 

Музичні заняття, у тому числі — гра на духових інструментах, були 

важливою складовою навчання у приватних навчальних закладах (жіночих 

— пансіони Делавінь, Губерт, Нагель та чоловічих — пансіони 

Рейпольського, Коваленкова, Роберті, Робуша), дитячій музичній школі 

І. Кона (навчання гри на флейті, кларнеті), музичній школі під орудою 

М. Гердличка, у приватних педагогів. Одначе, класи оркестрової гри, як 

зазначає Й. Миклашевський, були лише в університеті. 

Важливим елементом навчання у приватних навчальних закладах була 

скерованість на колективне музикування — гру в оркестрах. Постійна 
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практика була основою постійного зростання майстерності. Так, вказує 

Ю. Лошков, «…перші повідомлення про виступи хорового і оркестрового 

колективів Слобідсько-Української губернської гімназії відносяться до 

початку 1820-х рр. У наступному десятилітті виконавський рівень оркестру 

гімназії дозволяв, окрім здійснення музичного супроводу учнівських 

спектаклів, виконувати увертюри до опер "Біла пані" Ф. Буальдье, "Двоє 

сліпих" Е. Мегюля, "Фенелла" Д. Обера. І надалі преса свідчила про 

існування в гімназії музичних колективів, що складаються виключно з 

вихованців цього закладу. У кінці 1850-х рр. оркестр гімназії виконував такі 

складні симфонічні твори, як увертюра до опери "Весілля Фігаро" 

В. А. Моцарта, а оркестранти виступали у концертах як солісти-

інструменталісти» [81, с. 27–28]. Неможливо не погодитися з автором 

статті, який доводить, що «функціонування оркестрових і хорових 

учнівських колективів у період становлення вітчизняної освітньої системи 

(перші десятиліття ХІХ ст.) мали вирішальне значення для виховання 

перших вітчизняних виконавців-солістів» [там само, с. 28].  

І все ж таки, не зважаючи на непересічну роль приватних навчальних 

закладів, зовсім інша якість навчання музиці була пов’язана з відкриттям 

Харківського університету. В історії Харкова було декілька знаменних 

подій або навіть переломних моментів, що різко змінили характер її 

розвитку. Але будь-яку подію XIX ст. важко порівняти з відкриттям у 

1805 році першого на українських землях, що входили до складу Російської 

імперії університету, що перетворив місто на один з найбільших науково-

культурних центрів. За часів правління Олександра І (з 1803 р.) 

університети дорівнювалися найвищим імперським закладам, а для 

викладання в них запрошувалися як іноземці, так і представники освіченої 

інтелігенції, які здобули освіту у Західній Європі. Природно, що відкриття 

університету докорінно змінило й ставлення до навчання грі на різних, у 

тому числі, духових інструментах. Як відзначав Є. Редін, «…за відсутності у 
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Харкові дуже тривалий час спеціальних шкіл вказаних "приємних мистецтв" 

немає сумніву — викладання їх в університеті зіграло велику високо- 

корисну роль не лише для юнацтва, що навчається, але і для місцевого 

суспільства, місцевого краю: учителі університету викладали ті ж мистецтва 

в інших навчальних закладах, у приватних будинках, вони ж, як наприклад, 

учителі музики пропагували класичну музику інструментальну і вокальну» 

[140, с. 3]. Аналогічно оцінюють роль університетських музичних класів 

Д. Багалій, Й. Миклашевський та ін. Д. Багалій резонно розділяє еволюцію 

«музичного і вокального мистецтва» у Харкові на два етапи: до і після 

скасування кріпосного права. І якраз у «дореформену епоху», за словами 

історика, «у справі насадження у Харкові музичної освіти ініціатива і 

керівна роль належала університету» [6, с. 850]. Дійсно, все, що на той час 

було пов’язано з музикою, так чи інакше було пов’язано з університетом. 

Наприклад, саме тут затвердився формат проведення урочистостей. Цікаво 

описує університетські урочистості 30 серпня 1806, 1807 рр. Д. Багалій: «З 

приходом гостей музика почала грати симфонію <...> У проміжках між 

розмовами була музика і спів <...> Після другої промови музика грала  <…> 

Музика зіграла концерт, а хор під акомпанемент оркестру – завершальний 

гімн  італійською мовою <...>. Збори було відкрито симфонією, яку грав 

оркестр на хорах <...> свято закінчилося концертом» [4, с. 26–30]. Подібні 

концерти за участю великих хорів, оркестрів, виписуванням музикантів «від 

багатих поміщиків», за словами вченого, сприяли справі популяризації 

музики. 

Досвід університетської музичної освіти передусім пов’язаний з ім’ям 

учня Й. Гайдна Івана Вітковського — першого викладача в 

інструментальних класах (1804–1830 рр.). Відомо, що Й. Гайдн приділяв 

увагу професійному вихованню музикантів капели Естергазі [91, с. 206], 

отже сам І. Вітковський перейняв у вчителя не тільки основи композиції, 

але й універсалізм у підготовці виконавців. Його роль у розбудові музичної 
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культури Харкова і ширше — України здається непересічною, на що 

вказують всі відомі наукові джерела [7; 17; 86; 87]. Граф С. Потоцький 

запросив музиканта як викладача фортепіано і скрипки [Додаток А.5], але 

його діяльність цим не обмежувалася.  

Як композитор І. Вітковський створив, у першу чергу, ораторію до 

відкриття університету, котру було виконано під його орудою колективом із 

81 музиканта. Надалі він постійно займався композицією (відомо, що у 

1807 році І. Вітковський подарував государині Єлизаветі Олексіївні шість 

своїх фантазій для фортепіано, які, на жаль, насьогодні є загубленими), 

друкував свої твори у країнах Європи. До речі, ним були закладені основи 

нотодрукування у Харкові (за ініціативою І. Вітковського було закуплене 

обладнання і надруковано кілька творів). 

Просвітницька діяльність І. Вітковського пов’язана з презентацією 

харківському слухачеві (про це пишуть усі історики) найбільш цікавих 

творів світової класики, у тому числі — дві масштабні ораторії Й. Гайдна 

«Пори року» і «Створення світу». Щодо рівня виконавства, то В. Богданов 

так оцінює його у зв’язку із виконанням ораторій Й. Гайдна: «Як відомо, 

ораторії являють собою підсумок усієї творчої діяльності Й. Гайдна. Духові 

інструменти у партитурі ораторії "Пори року" представлено так: флейта-

пікколо, 2 флейти, 2 гобої, 2 кларнети строю "сі-бемоль" і "до", 2 фаготи і 

контрафагот, валторни строю "сі-бемоль", "соль", "до", "фа", "ре", "мі-бемоль" 

і "мі", труби строю "до", "сі-бемоль", "ре", тромбони — альт, тенор і бас. Як 

бачимо, духова група тут оригінальна не лише за складом інструментів, а й за 

її використанням. Технічної рухомості, вишуканості виконання і неабиякого 

володіння інструментом вимагають від музикантів партії дерев'яної групи. Їй 

доручаються численні сольні епізоди, які підкреслюють специфічні темброві і 

технічні можливості того чи іншого інструмента. Наприклад, у До мажорній 

басовій арії флейта-пікколо імітує насвистування плугатаря. Ці партії могли 

виконувати лише музиканти з високою професійною майстерністю. Партії 
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валторн також вимагають від виконавців неабиякого володіння інструментом і 

технічної рухливості. Більш простими виглядають партії труб і тромбонів. 

Найчастіше вони містять гармонійні звуки, підголоски, невеличкі фанфарні 

епізоди (у труб), але в загальному оркестровому звучанні значення і роль їх 

чималі» [17, c. 67–68]. Аналогічним чином, «оригінально», використано 

духові інструменти й в ораторії «Створення світу», особливо дерев’яні, 

«драматургічна роль яких в ораторії дуже велика» [там само, c. 98]. Ще одна 

велика заслуга І. Вітковського — презентація  ораторії М. Лейдесдорфа 

«Свята Цецилія» — масштабного твору, до виконання котрого було 

залучено близько 250 музикантів (хористів та оркестрантів). Оркестр 

нараховував музикантів не тільки з-поміж студентів, але й з військової 

капели Чугуївської дивізії, музикантів-аматорів, музикантів кріпацьких 

оркестрів. Як відомо з преси тих років, з духових інструментів було 

залучено 8 флейт, 6 гобоїв, 12 кларнетів, 10 фаготів, 4 контрафаготи і 2 

серпенти, 12 валторн, 8 труб, 9 тромбонів, 3 литаври, великий барабан, 

тарілки [136]. Очевидно, що кожну з груп оркестру було розширено задля 

звукового балансу (кількість хору складала 62 особи). Причому, як відомо, 

твори цього австрійського музиканта, який був у дружніх стосунках з Л. 

Бетховеном, також — з Й. Гайдном, Ф. Шубертом, доволі віртуозні, але 

оркестр впорався з цим на високому рівні. 

Педагогічна діяльність І. Вітковського була націлена на виховання 

музичного смаку і техніки виконання. Його першими студентами були 

Я. Громов, Н. Токарєв (флейта), Д. Бутович (флейта і кларнет) і Д. Сазонов 

(кларнет), але Й. Миклашевський [87] наводить такі дані про кількість учнів 

на духових музичних інструментах вже на кінець 1810 р. — 3 флейти, 

4 гобої, 5 кларнетів, 4 фаготи, 2 валторни, 2 труби (тобто вагоме збільшення 

саме виконавців на духових інструментах). До речі, С. Куліш вказує на те, 

що «деякий час чиновники вважали гру на духових інструментах 

шкідливою і рекомендували фортепіано або скрипку, однак ця точка зору не 
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була підтримана. Тому для студентів систематично закуповували ноти для 

гри на фаготі, валторні, флейті» [72, с. 73]. За статистичними даними у 

1804–1805 рр. було закуплено духових інструментів: по 4 флейти, гобої і 

кларнети, у 1838 р. – 4 кларнети, по 2 флейти, фаготи, валторни і 1 трубу 

[54, c. 124]. Коли після перерви (з причин «нехтування заняттями» через 

комерційну діяльність7 І. Вітковського було звільнено з університету) 

І. Вітковський у 1825 році повернувся в університет, серед його учнів було 

три флейтиста, по два кларнетиста й валторніста, по одному гобоїсту, 

фаготисту, тромбоністу [140, c. 14]. До 1828 року клас І. Вітковського 

практично подвоївся (більшою мірою за рахунок скрипалів, однак також — 

і духовиків) — сім флейтистів, п’ять кларнетистів, чотири валторністи, по 

два гобоїста, трубача, фаготиста. Отже, ще раз підкреслимо  значення всіх 

напрямків діяльності І. Вітковського як викладача Харківського 

університету у процесі становлення системи навчання грі на інструментах, в 

тому числі — духових.  

Після відставки І. Вітковського (у 1815 р.) його наступником став 

І. Лозинський — композитор і виконавець на таких інструментах як флейта, 

кларнет, скрипка, фагот. Родом з Личок, де отримав початкову освіту він до 

1791 року навчався музиці у Варшаві. З 1799 року він викладав музику у 

панських садибах, у 1801–1815 роках був учителем музики в одній з 

гімназій Курської губернії [140, c. 15]. Є. Редін вказує, що при запрошенні 

його на роботу, важливим чинником було не лише прослуховування його 

гри на вищезгаданих інструментах, але й представлення афіші про 

«розігрування ним власних творів — концерту і хору» [там само, с. 15]. 

Серед інших творів І. Лозинського відомі: симфонія, увертюра, квартет, 

варіації для флейти, дивертисмент для квартету флейт. Під орудою 

І. Лозинського оркестр опрацював багато творів, серед яких — симфонії, 

                         
7 До речі, комерційна діяльність І. Вітковського була пов’язана із відкритим ним досить відомим 

музичним магазином, значення котрого оцінюється усіма істориками дуже високо, оскільки тут можна 

було не лише купити інструменти, але і полагодити їх. 
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увертюри, твори для скрипки з оркестром, тощо. В. Богданов зазначає: 

«І. Лозинський виховував учнів на гарних творах того часу, вміло добираючи 

репертуар для класних занять» [17, с.107]. До того ж, на багатьох концертах 

музикант сам виконував твори як соліст.  

У 1825 році у класах І. Лозинського та І. Вітковського (який 

повернувся до викладання в університеті у 1821 р.) навчалось біля 60 осіб 

(на струнних і на духових інструментах). Викладачами університету у 1830–

40-і рр. були також В. Зенькевич, у минулому, як вказує Д. Багалій, 

служитель римсько-католицької духовної колегії, і викладач Харківського 

інституту шляхетних панянок В. Андрєєв. Про насичене музичне життя 

університету тих років можна прочитати, наприклад, у рецензії В. Каразіна: 

«Як не віддати шани нинішньому їх (студентів Харківського 

Імператорського університету — О.О.) вчителю музики, панові Андрєєву, 

який і був душею концерту! Ні серед віртуозів, ні в акомпануючому 

оркестрі не було жодної людини сторонньої. Розпочали два флейтисти, 

панове Чаушанський і Артюхов, прекрасним виконанням Арнольдового 

концерту. Далі слідував квінтет незабутнього Моцарта <…> Але істинно 

здивували своїми успіхами у музиці <…> пан Чаушанський, що завершив 

вечір на флейті концертом Бербіг’є» [57, с. 595].  

З 1842 року вчителем музики став Ф. Шульц8. Перш за все його 

діяльність у Харкові пов’язують із виконанням декількох ораторій, в тому 

числі — «Сім слів Спасителя на Хресті» Й. Гайдна. Як доводить 

І. Сокальський, для Харкова «виконання ораторій вже не було в новину»9 

[147], але все ж-таки виконання цієї ораторії — видатна подія, тим більше, 

що там було залучено оркестр з 50 осіб. У статті І. Сокальського наведено і 

наступні відгуки: «виконання ораторії заслуговує усілякої похвали: задум 

                         
8 Федір Шульц здобув музичну освіту в Дрездені, де його вчителями були К. Рейсігер й І.Шнейдер. У 

1837 р., здобувши популярність як композитор, він приїхав до України. З 1842 р. жив у Харкові, де 

викладав в інституті шляхетних панянок. 
9Крім згадуваних виконань ораторій Й. Гайдна, у 1845 році у Харкові була виконана ораторія Л. Бетховена 

«Христос на Єлеонській горі», в 1847 – «Св. Апостол Павло» Ф. Мендельсона-Бартольді. 
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Гайдна, цей величний задум, було висловлено сповна: дивовижна 

стрункість хорів, чистота виконання, все примушує щиро дякувати панові 

Шульцу за прекрасне виконання ораторії» [там само]. Уміння Ф. Шульца 

охоплювати масштабні твори і представляти їх на суд публіки було 

продемонстроване ще не один раз: на симфонічному концерті, у котрому 

прозвучали увертюра Сакмейєра і симфонії В. Моцарта й Л. Бетховена; при 

виконанні ораторії Л.Шпора «Падіння Вавилона» (1852 р.), у котрому брали 

участь три оркестри; у 1853 і 1860 роках було виконано ораторію 

Ф. Мендельсона-Бартольді «Святий пророк Ілія», у 1858 і 1861 роках — 

його ж «Аталія», у 1860 році — «Дзвони» А. Ромберга на тексти Ф. 

Шиллера, 42-й псалом Мендельсона. Важливо розуміти, що виконання 

інструментальних партій у подібних ораторіях вимагає від музикантів 

великих умінь, а звучання — повного складу оркестру. І. Сокальський 

вказує, що при виконанні «Дзвонів» А. Ромберга «інструментальна частина 

зобов'язана успіхом артистам товариства Філармонія-Німеччина» [146], але 

інші ораторії були виконані практично своїми силами. 

Можна з упевненістю стверджувати, що діяльність Ф. Шульца 

виходила далеко за рамки університетського викладання і погодитися з 

думкою Є. Редіна, що вона «складає природний перехід до подальшого 

часу, коли у Харкові почали організовуватися музичні товариства» 140, 

с. 17]. О. Кононова [65; 67] неодноразово підкреслювала, що така діяльність 

Ф. Шульца продовжувала просвітницькі традиції І. Вітковського, а 

І. Сокальський у статті від 16.12.1878 р. писав про видатну роль пана 

Шульца: «Постановка кожної з ораторії, а також й інших музичних творів, 

супроводжувалася кожного разу повним успіхом. <...> Хто у змозі поєднати 

сотні осіб для служіння спільній справі, надихнути їх усвідомленням її 

величі, і з причини цієї величі примусити притишити дрібні пристрасті, 

котрі завжди напоготові перешкодити її здійсненню, — у тому ми повинні 
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вбачати такий запас сили, натхненності і пристрасті, перед яким і через 

десятки років не можна не зупинитися з повагою» [147].  

Через відсутність достатніх документальних матеріалів діяльність 

музичних класів не може бути висвітлена з достатньою повнотою, однак 

навіть далеко неповні відомості про їх діяльність дають можливість 

встановити той високий рівень викладання, який побутував. 

 

Висновки до Розділу 1. 

Аналіз історичної динаміки виходу виконавства на духових 

інструментах у Харкові на професійний рівень дозволив сформулювати 

наступні висновки. 

У XVIII ст. становлення, формування і розвиток вітчизняного духового 

виконавства в Україні було тісно пов’язане з діяльністю навчальних 

закладів, що мали музичні класи, у тому числі — Братства, Глухівська 

музична школа, Києво-Могилянська академія, Переяславський, 

Чернігівський, Харківський колегіуми та ін. У Харкові XVIII ст. навчання і 

виконавство на духових інструментах побутували у різних формах. До 

початку XIX ст. вони складаються у певну систему навчання і підготовки 

кадрів музикантів для оркестрового виконавства, що набуває все більшого 

розвитку. 

Окрім козацької полкової музики, гарнізонної школи і музикантського 

цеху, осередками розвитку інструментальної музики в Україні були капели 

та інструментальні ансамблі при магістратах, панських садибах (у великих 

панських маєтках), навчальних закладах і т.і. Ансамблі і капели складалися, 

в основному, з кріпацьких музикантів. Відомі великі капели М. Корсака, 

Д. Апостола, І. Брюховецького, П. Рум’янцева-Задунайського, 

К. Разумовського — всі вони не тільки складали  основу музичного життя 

того часу, але й стали підґрунтям для подальшого розвитку музичного, у 

тому числі — духового виконавства. 
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Навчання на духових інструментах проводилось і у класах навчальних 

закладів різного профілю, наприклад, особливо важливу роль у справі 

навчання і виконавства на духових інструментах відіграли класи вокально-

інструментальної музики при колегіумі. Двадцятирічне існування вокально-

інструментальних класів при Харківському колегіумі стало одним з 

важливих моментів, що сприяли розвитку гри на духових інструментах. 

Особлива увага приділялась урокам співу і участі в хорі у процесі 

навчання на духових інструментах. Заняття співом сприяли кращому 

осмисленню і відчуттю співучості, «вокальності» звучання. Все це 

підготувало розквіт вітчизняної школи на духових інструментах вже в 

ХIX столітті. 

Викладання у музичних класах університету здійснювалося 

професійно, а його забезпечення як інструментами, так і нотною 

літературою проводилося постійно — і все це давало відмінні результати як 

величезного здобутку і заслуги університету. Музичні класи були закриті у 

1859 році, але музичні традиції і любов до оркестрового виконавства, 

закладені викладачами і студентами, сприяли подальшому вихованню 

молодих виконавців на різноманітних духових інструментах. 

Для формування фахового навчання оркестрових виконавців вагомою 

була і та обставина, що вони здобували в університеті базову освіту, що 

якісно впливало на загальний і культурний рівень музикантів. 

Участь студентів у відповідальних публічних концертах є свідченням 

не тільки високого рівня їх виконавської кваліфікації, але й вірної і 

грамотної методики навчання у музичних класах, а також високого 

професіоналізму викладачів. Підтвердженням слугує і ретельність у роботі 

над репертуаром, вдумливість і, водночас, новаторська сміливість при 

виборі музичних творів і та величезна робота, яка проводилася всіма 

викладачами музики, особливо Ф. Шульцем, з пропагування класичної 

музики. 



 
 

43 

Важливою складовою було постачання духових інструментів 

(дерев’яних і мідних) у навчальні заклади, яке уможливлювалося двома 

способами: по-перше, інструменти привозились з-за кордону,  по-друге, —  

замовлялись у вітчизняних майстрів. 

Одночасно з навчанням виконавських кадрів іноземними 

музикантами, проводилася підготовка і вітчизняних педагогів-духовиків, які 

паралельно з іноземцями стали провадити педагогічну роботу. 

Все це підготувало подальший розквіт харківської виконавської 

школи на духових музичних інструментах вже у музичному училищі, 

відкритому у Харкові у 1883 році. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛАСИ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩІ 

ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ІРМТ (1886–1917) 

 

2.1 Роль ІРМТ на шляху професіоналізації музичної освіти у 

Харкові 

Процес професіоналізації музичної освіти виконавців на духових 

інструментах, основною метою якого була підготовка кваліфікованих 

оркестрових музикантів, найбільш активно починає розвиватися у Харкові у 

другій половині ХІХ століття. Як і інші провінційні міста Російської імперії 

(наприклад, Київ, Одеса, Саратов), які володіли досить потужними 

промисловими і людськими ресурсами, Харків не міг залишатися осторонь 

від тих важливих перетворень, що відбувалися у музичному мистецтві і 

були пов’язані з формуванням системи музичної освіти. Європеїзація 

музичної інфраструктури Росії, здійснення якої виявилось пов’язаним із 

діяльністю Російського музичного товариства (РМТ), судячи з його 

оновленого Статуту (1873), крім «...заснування у різних містах Росії 

музичних класів, училищ і консерваторій» [155, с. 12], включала створення 

цілого комплексу концертно-виконавських і музично-просвітницьких 

організацій. Їх діяльність мала охоплювати такі важливі напрямки, як 

«... проведення концертів, видання музичних творів російських і зарубіжних 

авторів, книг про музику, спеціалізованих музичних журналів, організацію 

конкурсів на кращий твір з заохоченням переможців (відкриття публічних 

лекторіїв з музичної тематики і бібліотек)» [там само, с. 12]. 

У порівнянні з початковою редакцією Статуту РМТ зразка 1859 року, 

новоствореного на той час товариства, оновлений варіант був істотно 

розширений не лише за обсягом, але і в якісному відношенні. Важливу його 

частину склали пункти соціального характеру, більш детально були 

прописані права та обов’язки членів товариства, розширені фінансово-



 
 

45 

економічні і майнові права, доповнено ряд інших положень. Такий 

комплексний підхід до цілеспрямованої професіоналізації музичного 

мистецтва створював досить сприятливе середовище для його подальшого 

розвитку. 

Відзначимо, що приклади існування ефективної музичної 

інфраструктури, аналогічної тій, що була прописана у статутах РМТ10, на 

той час були вже відомі в Європі. Їх зразком у повній мірі могла служити 

система музично-освітньої і концертно-просвітницької діяльності, яка 

існувала у Лейпцизі — німецькому університетському місті «глибоких 

музичних традицій». Відкриття у 1843 р. Ф. Мендельсоном-Бартольді разом 

з однодумцями консерваторії стало заключною стадією створення 

повноцінної музичної інфраструктури міста. Ґевандхауз, оперний театр, 

потужне музичне видавництво разом з появою консерваторії представляли 

цільну за структурою мережу музично-просвітницьких установ, які 

повністю забезпечували музично-естетичні потреби різних верств городян. 

Відмінною особливістю музичної інфраструктури міста, в якому у різні 

роки працювали Й. С. Бах, Ф. Мендельсон-Бартольді, Р. Шуман, Е. Гріг, 

Ф. Ліст, Р. Вагнер і ціла плеяда визнаних у Німеччині та за її межами 

музикантів, були глибокі традиції, розвинене меценатство і високий рівень 

самосвідомості.  

Відомий німецький дослідник Х.-Й. Ньоссельт (H.-J. Nösselt), 

характеризуючи музичне життя Лейпцига, зазначав: «Тут раніше, ніж у 

будь-якому іншому німецькому місті, в поле зору бюргера, особливо 

аристократа-комерсанта, потрапляє культурне життя суспільства. Як 

дворянин і людина з вищою освітою, він усвідомлює необхідність сприяти 

розвитку музичного мистецтва. Його підприємливість дозволяє йому 

задовольняти свої музичні потреби, брати участь у формуванні товариств 

музикантів-аматорів, підтримувати їх концертну діяльність і сприяти 

                         
10 З 1873 р. – Імператорське Російське музичне товариство (ІРМТ). 
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розвитку німецьких оркестрів» [182, с. 32]. 

Аналізуючи витоки формування Імператорського Російського 

музичного товариства та його завдання, викладені у Статуті, і порівнюючи 

їх з існуючими зразками музичної інфраструктури культурних європейських 

«провінцій», дуже чітко проглядаються певні паралелі. Власне їх наявність і 

стала предметом різкої критики діяльності головного ідеолога і організатора 

проекту Антона Рубінштейна, якого опоненти звинувачували у 

пропагуванні традицій західної цивілізації, чужих національним. 

Виступаючи проти «німецької методи» у сфері музично-освітньої системи, 

його супротивники ставили наголос на «народне музичне виховання». Саме 

такі ідеї відстоював відомий російський композитор, педагог і музично-

громадський діяч М. Балакірєв, який зазначав: «Німці мають перед нами 

велику перевагу, маючи підлу корпоративну здатність, вони легко 

підпорядковують своєму впливу розрізнених росіян. — Росіяни ж ні з якої 

причини згуртуватись не можуть. Я дуже радий вже тому, що нам <…> 

вдалося дещо зробити, і на майбутній сезон, ймовірно, і у нас відкриються 

абонементні концерти, там, справді, буде російська музика і народне 

музичне виховання...» [89]. Деякі агресивні представники «квасного 

патріотизму» бачили у намаганнях А. Рубінштейна та його однодумців 

створити національну систему музичної освіти дії невідомої «німецької 

партії», яка впливала на процес її формування.  

Такі звинувачення у бік А. Рубінштейна були пов’язані з його 

активною творчою діяльністю за кордоном, зокрема у Німеччині. 

Безумовно, перебуваючи достатньо довгий час у Берліні й інших містах 

Німеччини та Європи, російський музикант міг реально оцінити досягнення 

німецьких колег у сфері музичної освіти. Цьому також сприяли теплі 

особисті стосунки із засновником першої німецької консерваторії у 

Лейпцизі Ф. Мендельсоном-Бартольді. Однак чи можна сприймати 

досягнення німецької музичної культури та її вплив на розвиток музичного 
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мистецтва у Росії, про що твердить М. Балакірєв, як негативний фактор? На 

наш погляд, загальний музично-культурний рівень Німеччини і ті глибокі 

традиції камерного, оркестрового і сольного виконавства, які протягом 

багатьох століть розвивались і вдосконалювались у країні, аж ніяк не 

заслуговували на негативну оцінку, котру намагались дати опоненти 

А. Рубінштейна його реформаторським діям.   

Характеризуючи загальний стан музичного виконавства Російської 

імперії у дореформений період і необхідність докорінного переосмислення 

підходів у формуванні музично-культурних інституцій на нових соціально-

економічних і творчих засадах, А. Рубінштейн зазначав: «Музичне 

мистецтво було у нас у початковому стані: російських артистів-музикантів, 

так би мовити, артистів цехових, зовсім не було; були <...> любителі, були 

меценати музики, — була маса любителів італійської опери, були поміщики 

і чиновники-меломани, але музикантів-артистів <...>, повторюю, цехового в 

цьому відношенні народу зовсім не було <...>. І ось ми — перші  заводчики, 

Кологривов і ваш покірний слуга — зупинилися на думці неодмінно 

створити на Русі таку установу, з якої виходили б музиканти з дипломом 

вільного митця-музиканта, подібно до того, як Академія мистецтв випускає 

зі своїх надр «вільних митців» — живописців, скульпторів, архітекторів та 

ін.»11 [3, с. 76]. 

У цьому вислові чітко визначені основна мета і завдання щодо 

формування музично-освітньої системи і професіоналізації виконавської 

діяльності. Як бачимо, мистецький заклад подібного типу, на який 

орієнтувались автори, в Росії вже існував, і їх завданням було використати 

існуючий зразок у сфері музичного мистецтва. Безумовно, відсутність 

власного досвіду з організації та функціонування музичних навчальних 
                         
11 На досвід Академії мистецтв в організації музичного навчального закладу А. Г. Рубінштейн посилається 

також у доповідній записці міністру народної освіти (1860), пропонуючи відкрити Імператорську 

музичну школу, котра б мала «…переваги, рівні Академії мистецтв, тобто позбавленням учнів школи від 

усіх податей, від рекрутчини і т. д.» [89]. Із структурою та особливостями навчального процесу Академії 

мистецтв композитор був добре обізнаний, намагаючись у 1858 р. відкрити при художньому 

навчальному закладі музичне відділення, однак цей проект йому не вдалось здійснити.  
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закладів вимагала враховувати досягнення європейських країн, котрі вже 

мали певні напрацювання.  

Серед авторитетних європейських музичних навчальних закладів у 

цьому відношенні виділялась Паризька консерваторія, заснована в 1795 р. 

на базі Королівської школи співу й декламації і школи музикантів 

Національної гвардії. На початковому етапі її існування саме підготовка 

виконавців на духових інструментах для військових оркестрів вважалась 

пріоритетним напрямом у навчальному процесі. Важливою перевагою 

Паризької консерваторії серед інших подібних навчальних закладів, котрі 

починали з’являтись в Європі у першій половині ХІХ ст., стала не тільки 

наявність високопрофесійних музикантів-педагогів, але й державне 

фінансування, що забезпечувало певну стабільність її функціонування.  

Переважна більшість музичних навчальних закладів, які існували або 

відкривались у країнах Західної Європи у ХІХ ст., не могли розраховувати 

на державну підтримку. Не винятком у цьому відношенні була й Російська 

імперія, де залишались поширеними приватні музичні школи і класи з 

досить високою платою за навчання, що було доступно лише заможним 

учням. Тому А. Рубінштейн, незважаючи на покровительство Великої 

княгині Олени Павлівни і прихильне ставлення царського двору до його 

намагань створити в Росії «установу для митця-музиканта», не 

сподіваючись на повноцінне державне фінансування музичних навчальних 

закладів, прагне зробити їх доступними для більш широких верств 

населення. Матеріальну основу їх діяльності повинна була складати 

змішана система фінансування із залученням державних субсидій, коштів 

меценатів і учнів. В цьому відношенні Паризьку консерваторію можна 

вважати менш придатною для використання в якості прикладу для 

наслідування. Більш реалістичною була орієнтація на музичну 

інфраструктуру зі змішаною системою фінансування, що досить ефективно 

діяла у Лейпцизі.  
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Проблеми, з якими стикались німецькі й російські навчальні заклади у 

перші роки свого існування, були достатньо близькими. Аналіз історії 

заснування Лейпцизької консерваторії і початкового етапу її діяльності 

свідчить, що недостатність матеріального забезпечення і постійне звернення 

до меценатів і державних та муніципальних установ з проханням фінансової 

підтримки є основним питанням, перманентність гостроти якого 

простежується протягом тривалого часу їх існування. Цікаво, що для 

вирішення фінансових проблем у німецьких і російських музичних 

навчальних закладах часто застосовували також однакові методи, в яких 

спонсорами періодично виступали їх викладачі разом з керівниками12.  

Розкриваючи соціокультурні передумови створення РМТ і його роль у 

професіоналізації музично-освітньої системи і виконавства у Росії, відома 

російська дослідниця Т. Зима виділяє «формулу триєдності» [46, с. 18], 

наявність якої сприяла досягненню спільної мети і виконання поставлених 

завдань. Основними її складовими виступають: носій ідеї, соціальне 

замовлення і фінансова забезпеченість втілення ідеї в реальність. Головним 

генератором ідеї і практиком втілення її в життя, безсумнівно, був 

А. Рубінштейн, а причинно-наслідковими зв’язками у появі ідеї стала 

«гостра потреба російського суспільства у музичному професіоналізмі 

державного масштабу» [там само, с. 43]. 

На наш погляд, запропонована схема виглядала би більш логічною, 

якщо перші дві ланки поміняти місцями, тобто потреба у професіоналізації 

музичного мистецтва стала причиною виникнення ідеї, а не навпаки. В 

цьому випадку ланцюжок тріади соціальне замовлення — ідея — фінанси 

більш точно відображає причинно-наслідкові зв’язки реформи музичної 

інфраструктури Росії на шляху професіоналізації музичного мистецтва. Як 

справедливо стверджує автор, «…якщо в тріаді перестав би 

                         
12 Показовим прикладом можна вважати періодичну фінансову підтримку Ф. Мендельсоном-Бартольді 

разом з професорами Лейпцизької консерваторії. Подібним чином поступав і А. Рубінштейн, І. Слатін й 

інші представники дирекції ІРМТ, які вносили власні кошти.  



 
 

50 

“спрацьовувати” хоча б один компонент», то поява РМТ була би приречена 

на невдачу [там само, с. 43]. 

Якщо спиратись на запропоновану схему у визначенні передумов 

процесу реформування музичної інфраструктури Харкова другої половини 

ХІХ — початку ХХ ст., то відкриття у місті відділення Російського 

музичного товариства було обумовлене наявністю значного музично-

мистецького потенціалу, котрий для його подальшого розвитку необхідно 

було спрямовувати  у «правильне» русло. Як вказано в узагальненому звіті 

25-річної діяльності Харківського Імператорського російського музичного 

товариства і музичного училища, для досягнення цієї мети кращим засобом 

повинні були стати «…музична школа і музичні зібрання (симфонічні й 

камерні)» [70, с. 3]. 

Повноваження, які головна дирекція при безпосередній підтримці 

губернатора Д. Кропоткіна та його дружини делегувала І. Слатіну, 

дозволили новоствореному місцевому товариству «…негайно приступити 

для досягнення цієї мети, не маючи для цього ні матеріальних, ні музичних 

засобів» [70, с. 3], [Додаток А.6]. 

Роль І. Слатіна у формуванні системи музичної освіти, розвитку 

оркестрового, камерного і сольного виконавства у Харкові за напрямами 

діяльності подібна до ролі Антона Рубінштейна, але відрізняється 

масштабами, котрі у першого обмежувалась рамками окремого регіону. Як і  

А. Рубінштейн, І. Слатін належав до тієї когорти творчих особистостей, які 

прагнули не тільки спрямовувати концертно-виконавську і музично-

освітянську діяльність митців свого міста у «правильне русло», але й надати 

більш потужного імпульсу для їх динамічного розвитку. «Головний  

музичний просвітитель Харкова» — так характеризує діяльність музиканта, 

педагога і громадського діяча відомий критик Р. Геніка. Зазначимо, що всі 

найбільш значимі досягнення на шляху становлення і розвитку музичного 

мистецтва Харкова, починаючи з 1871 р., протягом майже півстоліття були 
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пов’язані з іменем невтомного митця за його безпосередньої участі.  

Очоливши місцеве відділення товариства і виконуючи обов’язки на 

безоплатних засадах, І. Слатін разом з однодумцями бачив шляхи 

«підвищення рівня естетичного розвитку публіки» не тільки через концерти 

і музичні зібрання. Ефективнішим і «більш суттєвим, більш зрозумілим для 

місцевого товариства і більш корисним був розвиток музичної освіти» [70, 

с. 4], котра стає пріоритетним напрямом в діяльності харківського 

музиканта-реформатора. Першим кроком на цьому шляху стало відкриття 1-

го жовтня 1871 року музичних класів, серед яких крім сольного співу, 

фортепіано, скрипки, віолончелі й контрабаса значились духові 

інструменти, хоровий спів, теорія музики і гармонія. Розширення 

спеціальностей за рахунок включення класів теорії музики і гармонії, 

навчання в яких на відміну від інструментальних класів і класу сольного 

співу було безкоштовним (хоровий спів, теорія музики) або значно 

дешевшим (гармонія)13, сприяло залученню більш широкої аудиторії 

бажаючих займатись музикою. Із 254 учнів, котрі записались для 

відвідування занять, як зазначається у звіті, найбільш чисельними були 

класи хорового співу і теорії музики (121) і гармонії (43). Інструменталісти і 

співаки складали лише 35% (90 осіб) від усього контингенту, що навчався 

[там само, с. 4]. 

Враховуючи, що середньорічний загальноросійський заробіток 

індустріального робітника у 80–90-х роках ХІХ ст. становив 187 крб. 60 коп. 

[64] і, відповідно, 15 крб. 63 коп. на місяць, то для цієї категорії населення 

навчання можливе було лише у безплатних класах. Зазначимо, що для 

службовців і представників інтелігенції плата була високою14, тому 

відсутність бажаючих навчатись на духових інструментах призвела до 

закриття класів. Незважаючи на скорочення окремих спеціальностей у 

                         
13Місячна плата в інструментальних класах і сольного співу при дворазових заняттях у тиждень становила 

8 крб., заняття у класі гармонії коштували значно дешевше – 3 крб., а безкоштовно можна було 

відвідувати уроки хорового співу і теорії музики. 
14 У 1880 р. середній заробіток земського вчителя становив 191 крб. на рік [64]. 
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музичних класах, їх роль у формуванні системи музичної освіти є 

надзвичайно важливою. Саме музичні класи стали тією стартовою 

платформою, на ґрунті якої у подальшому розвивалась система підготовки 

професійних музикантів. На базі музичних класів було накопичено той 

значний навчально-методичний, художньо-творчий і фінансово-

економічний досвід, котрий у наступні роки дозволив більш цілеспрямовано 

розвивати діяльність навчальних музичних закладів у непростих умовах 

самофінансування.     

Відкриття 8 вересня 1883 р. «спеціального музичного училища», за 

словами автора «Стислого огляду…», «… залишиться самим прекрасним в 

історії Харківського відділення [ІРМТ]», що стало результатом «<…> 

енергії і наполегливості у досягненні головних цілей товариства» [70, с. 13–

14]. 

Зазначимо, що відкриттю училища передували важливі події в 

організації діяльності головної дирекції ІРМТ. 30 березня 1882 р. царем 

Олександром ІІІ був підписаний новий Статут музичних училищ 

Імператорського Російського музичного товариства [158]. Перший статут 

зразка 1861 р., який було затверджено перед відкриттям Петербурзької 

консерваторії, вже суттєво застарів і окремі його пункти не відповідали тим 

реальним подіям, котрі відбувались у процесі розвитку музичної освіти і 

музичної культури Росії в цілому.  

Слід відзначити, що до появи нового статуту училищ було прийнято і 

затверджено (30.05. 1878) «Статут і розклад посад консерваторій 

Імператорського Російського музичного товариства» [156]. Саме в цьому 

документі вперше чітко визначено статус консерваторії як вищого 

навчального закладу. У першому пункті Статуту вказано: «Консерваторія є 

вищим спеціальним музично-навчальним закладом, метою якої є навчання 

оркестрових виконавців, віртуозів на інструментах, концертних співаків, 

драматичних і оперних артистів, капельмейстерів, композиторів і вчителів 
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музики» [там само, с. 385].  

До затвердження даного статуту Петербурзька і Московська 

консерваторії у своїй діяльності керувались статутом училищ 1861 р., в 

якому не був визначений статус консерваторії як навчального закладу, і сам 

термін «консерваторія» не вживався. Причиною цього, як зазначає 

А. Рубінштейн, була необхідність «уникати іншомовних слів», які 

викликали роздратування в опонентів реформи музичної освіти Росії, що 

виступали проти європеїзації і піклувались за формування її основ на суто 

національних засадах [3, с. 94]. З тієї ж причини автори першого статуту15 у 

визначенні посад замість «іноземного» терміну «професор» вживали 

найменування «старший і молодший викладач»16 [159, с. 358].  

Відкриття Петербурзької (1862) і Московської (1866) консерваторій, у 

назві яких фігурувало «чужомовне» слово, з юридичної точки зору вимагало 

створення відповідного документу, який би точно відповідав назві закладу і 

регламентував внутрішні й зовнішні правові відносини. Працюючи за 

статутом училища, Петербурзька і Московська консерваторії фактично 

діяли поза межами правого поля. Тому необхідність створення нового 

статуту для консерваторій виникла практично одночасно з появою самих 

навчальних закладів. І той факт, що статут консерваторій з’являється лише в 

1878 р., можна вважати проявом нерозторопності самих засновників і  

бюрократичної млявості дій органів влади.  

Однак, якщо аналізувати зміст першого статуту училищ, то у 

відношенні формування структури музичної освіти в ньому достатньо чітко 

визначена трирівнева система навчання. У першому параграфі виокремлено 

три рівні (класи) підготовки фахівців: нижчий, середній та вищий [159, 
                         

 15Авторами першого статуту музичних училищ крім А. Рубінштейна були В. Одоєвський, 

О. Даргомижський і юрист Д. Стасов, брат В. Стасова [89]. 

  16 Для того, щоб мати більш повне уявлення про особливості підготовки статуту зразка 1861 р., наведемо 

слова А. Рубінштейна, який зазначав: «Пишемо статут, треба уникати іншомовних слів, ну як 

консерваторію назвати консерваторією! Ніяк неможливо! Слово абсолютно іноземне. Назвали музичною 

школою ... Професори знову слово іноземне, назвемо – викладачами. Назвали. Статут представлений, 

статут затверджений (...). Що ж вийшло? Професор на Русі – це свого роду чин, положення, досить високе, 

значне, викладач – це вже набагато дрібніше. Отже, ми самі себе підрізали, ганяючись за російськими 

висловами» [3, с. 94]. 
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с. 358]. Успішне проходження всіх цих ступенів давало право на отримання 

звання «вільного митця». Тобто, йдеться про вищий рівень кваліфікації, 

який відповідав статусу вищого навчального закладу.  

Якщо порівнювати кваліфікаційні рівні училищ, визначені у статутах 

1861 і 1882 рр., то в останньому більш конкретно вказаний фах і 

відповідний документ, який отримують випускники училища. Атестат 

першого і другого ступенів, згідно статутних вимог, вважались єдиним 

документальним підтвердженням успішного завершення навчання в 

училищі, який могли отримати не тільки учні, що відвідували заняття, але й 

«вільні слухачі», котрі у повному обсязі склали всі іспити з «художніх і 

наукових предметів» [158, с. 152]. Більше того, аналогічні атестати могли 

отримати особи, котрі не навчались в училищі, але «… користуючись 

рівними правами, були допущені до іспитів і успішно їх склали» [там само, 

с. 152]. Останнім для допуску і складання іспитів необхідно було сплатити 

роботу екзаменаційної комісії, незалежно від результатів її оцінювання. 

Пункт про допуск «сторонніх» претендентів до випускних іспитів 

залишився незмінним з першої редакції, адже його наявність дозволила 

А. Рубінштейну одним з перших пройти це випробування і отримати 

диплом «вільного митця».   

У новому статуті училищ, на відміну від старого, не вказано термін 

навчання. Як відомо, у ранній редакції статуту строк навчання було 

обмежено шістьма роками. Відсутність регламентації терміну навчання в 

училищі у другій редакції статуту, як і можливість участі у випускних 

іспитах виконавців, які не навчались безпосередньо у навчальному закладі, 

свідчить про лібералізацію умов отримання атестата, що давало  

можливість документально узаконити кваліфікацію талановитим 

виконавцям. Для цього у новому статуті детально описані спеціалізації, на 

отримання яких могли претендувати виконавці після складання випускних 

іспитів. Атестат першого ступеня отримували претенденти, які «…показали 
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відмінні успіхи як у художніх, так і у наукових предметах», їм надавалось 

«право бути: а) вчителями музики; б) керівниками хорів і в) вчителями у 

приходських і початкових народних училищах» [158, с. 152]. В атестаті 

другого ступеня значно обмежувались кваліфікаційні можливості і  

«… надавались тільки права, зазначені у пунктах а) і б)» [там само, с. 152]. 

Співставляючи головні завдання і мету, які покладались на музичні 

училища, з кваліфікаціями, котрі присвоювались, можна знайти принципові 

розбіжності. У першу чергу, вони торкаються підготовки виконавців.  

У першому пункті статуту зразка 1882 р. чітко визначена засаднича 

мета, яка стояла перед училищами: «… навчання виконавців на музичних 

інструментах, співаків, вчителів музики і керівників (диригентів) хорів» 

[158, с. 150]. В цьому списку неважко помітити, що кваліфікації виконавців 

та співаків в атестатах повністю відсутні. У деякій мірі, це, можливо, 

пояснюється тим, що підготовка висококваліфікованих виконавців 

покладалась на дипломованих випускників консерваторій, котрі отримували 

кваліфікацію «вільний митець». Однак відсутність виконавських 

кваліфікацій в атестаті училища свідчить про окремі розбіжності, які 

існували в училищному і консерваторському рівні підготовки виконавців.  

Торкаючись питань матеріально-технічного забезпечення підготовки 

професійних музикантів, необхідно зазначити, що починаючи з перших 

установчих документів РМТ, їх фінансово-економічною основою був 

принцип самофінансування і самоокупності. Основним джерелом 

фінансування залишалась плата за навчання. Однак, якщо у першій редакції 

статуту училищ головним джерелом доходів була плата учнів і частково 

внески РМТ, яке «по мірі своїх коштів <…> утримує за свій рахунок деяку 

кількість учнів» [159, с. 359], то у статуті консерваторій цей пункт суттєво 

розширено. Зокрема зазначено, що діяльність консерваторії забезпечується 

за кошти учнів, або «… сторонніх осіб і відомств, які утримують за свій 

рахунок стипендіатів» [там само, с. 385]. Крім того, Петербурзькій і 
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Московській консерваторіям, відповідно до 4 пункту Статуту, призначалась 

щорічна субсидія від уряду. І хоча у другій редакції статуту училищ подібна 

норма відсутня для даного рівня навчальних закладів, і в цьому відношенні 

він фактично залишився незмінним у порівнянні з першим варіантом (1860), 

музичні училища також користувались пільгами при отриманні державних 

субсидій, однак їх розмір суттєво відрізнявся від сум, котрі призначались 

консерваторіям (більш детальніше це питання буде висвітлено нижче).  

Слід зазначити, що джерела фінансування, як й інші матеріальні 

ресурси, котрі музичні навчальні заклади могли отримати з позабюджетних 

коштів, були більш широкими і не відображені у статутах училищ і 

консерваторій. Повний їх список подається у щорічних звітах. 

Незважаючи на певну недосконалість окремих положень нового 

статуту училищ, у ньому досить детально виписані основні положення щодо 

посадових обов’язків директора, інспекторів, викладачів й інших службових 

осіб, які забезпечували діяльність навчального закладу. Також більш 

конкретизовані обов’язки студентів, вимоги до науково-методичного і 

художнього забезпечення навчального процесу. Все це дає змогу 

стверджувати, що за два десятиріччя, які пройшли з моменту відкриття 

перших училищ, було здобуто вагомий практичний досвід, котрий дозволив 

більш детально визначити основні напрямки діяльності музичного училища 

як середньої ланки музичної освіти. Якщо у першому статуті були намічені 

лише окремі контури функціонування навчального закладу з невизначеним 

статусом, то з появою окремих статутів для училищ і консерваторії 

здійснюється чіткий розподіл музичних навчальних закладів на середні й 

вищі за статусом.  

Невизначеним з юридично-правової точки зору залишався статус 

музичних класів, створення яких стало фундаментом подальшого розвитку 

системи музичної освіти. Спираючись на другу редакцію статуту ІРМТ, 

зазначимо, що у ньому, на відміну від першого варіанту (1859), точно 



 
 

57 

визначена структура музичних навчальних закладів, які «… з метою 

сприяння розповсюдженню музичної освіти у Росії» здійснювало ІРМТ. 

У пункті 1, Статті 2 вказано, що ІРМО мало право: «Засновувати у різних 

містах Росії музичні класи, музичні училища і консерваторії (курсив наш)» 

[158, с. 12]. Як зазначалось раніше, у першому статуті РМТ були визначені 

рівні підготовки учнів (нижчий, середній, вищий), котрий вони повинні 

були пройти для здобуття кваліфікації «вільний митець», а не типи 

навчальних закладів.    

У «Повному зібранні законів Російської імперії»17 нам не вдалося 

виявити  статут музичних класів або музичних шкіл, подібний аналогічним 

установчим документам училищ, який би регламентував правові, фінансово-

економічні, навчально-методичні й художні норми їх функціонування. 

Окремі пункти, в яких згадується наявність існування музичних класів, як 

уже вказувалось, є у статутах РМТ (1859), ІРМТ (1871), однак окремого 

документу, скоріше за все, не існувало. Їх діяльність, очевидно, 

регламентувалась внутрішніми директивами ІРМТ, котрі, як показує аналіз 

законодавчих актів, мали надзвичайно широкі повноваження у сфері 

розвитку музичної освіти і музичної культури в цілому.   

«Міністерство у міністерстві» — так стисло можна охарактеризувати 

статус Імператорського Російського музичного товариства і роль, яку воно 

відігравало у структурі Міністерства внутрішніх справ Росії у сфері 

розвитку музичного мистецтва. Той широкий шерег питань, які 

контролювало товариство, і функції, котрі воно виконувало, сьогодні можна 

порівняти з діяльністю сучасного міністерства культури в сфері музичного 

мистецтва. Рівень регламентуючих функцій ІРМТ стосовно діяльності 

музичних навчальних закладів охоплював практично всі сфери його 

навчально-методичної, художньої, фінансово-економічної та 

адміністративної роботи і контролювався як органами головної дирекції, так 

                         
17 Електронний варіант розміщений на сайті Національної електронної бібліотеки РНБ (http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/search.php). 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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і на рівні місцевих регіональних відділень. Такий високий рівень 

повноважень, наданих царським урядом ІРМТ, дозволив створити 

надзвичайно ефективну управлінську і контролюючу структуру. Вона 

практично на громадських засадах і самофінансуванні, при мінімальних 

затратах держави, виконувала не лише роль центру розвитку музичної 

освіти, але й розробляла основні напрямки культурної політики Імперії, 

тобто, здійснювала ті важливі функції, які покладаються на державні органи 

управління.  

Таким чином, підводячи підсумки діяльності ІРМТ та його ролі у 

професіоналізації музичної освіти, можна констатувати, що з 

затвердженням «Статуту і розпису посад консерваторій ІРМТ» (1878) та 

«Статуту музичних училищ ІРМТ» (1882) було завершено процес 

організаційно-правого формування системи професійної музичної освіти, 

структура якої включала навчальні заклади середнього і вищого рівня 

підготовки професійних музикантів. Основу матеріально-технічної бази їх 

діяльності становили засади самофінансування і самоокупності, що  

включали використання широкого загалу джерел змішаного приватного і 

часткового державного фінансування. Такий принцип організації діяльності 

музичних навчальних закладів дозволяв створити необхідні фінансово-

економічні умови для їх функціонування і забезпечував оптимальні потреби 

для здійснення процесу підготовки кваліфікованих виконавців-

професіоналів.  

 

2.2 Відкриття класів духових інструментів у Харківському 

музичному училищі  

Якщо для музичної спільноти Харкова «самим прекрасним» стало 

відкриття «спеціального музичного училища», то для чисельної аудиторії 

слобожанських виконавців не менш знаменною подією можна вважати 

започаткування класів духових інструментів у Харківському музичному 
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училищі. Духові інструменти, у новоствореному у 1883 р. музичному 

училищі стараннями І. Слатіна та однодумців, з’являються не з початку 

його заснування. Основною причиною, яка не давала можливості відкрити 

класи оркестрових духових інструментів, була відсутність необхідного 

фінансового забезпечення, про що колектив інформував головну дирекцію 

ІРМТ [70, с. 14]. Дана ситуація характерна не тільки для Харкова. 

Малочисельність класів гри на духових інструментах внаслідок браку 

коштів залишалась постійною проблемою Петербурзької і Московської 

консерваторій дореволюційного періоду. Не менш актуальною вона була і 

для західноєвропейських музичних закладів. Як приклад, можна назвати  

Лейпцизьку консерваторію, у котрій духові інструменти з’являються майже 

через сорок років після її відкриття (1882). Винятком в цьому випадку 

постає лише Паризька консерваторія, у якій не спостерігалось такого 

дефіциту бажаючих навчатись у класах духових інструментів, як, приміром, 

в інших музичних навчальних закладах. Основною причиною цього стало її 

цілеспрямоване призначення як базового навчального закладу для оркестру 

Національної гвардії.  

Відкриття класів духових інструментів у музичному училищі стало 

визначальним кроком на шляху професіоналізації духового виконавства у 

Харкові. Пропозиція щодо необхідності започаткування нової спеціальності 

прозвучала на засіданні дирекції Харківського відділення ІРМТ 28 травня 

1886 р. із вуст Іллі Ілліча Слатіна. У «Стислому огляді діяльності…» 

зазначається: «У зв’язку з вдізначеною на півдні Росії недостатньою 

кількістю оркестрових сил18, у результаті чого концертна діяльність у 

провінційних Відділеннях не може широко розвиватись, <…> [необхідно] 

прикласти всі старання для відкриття з наступного 1886/87 навчального 

року класів духових інструментів, враховуючи при цьому ті труднощі, які 

                         
18 Подібну аргументацію щодо необхідності відкриття класів духових інструментів ми знаходимо і у 

документах Лейпцизької консерваторії. Їх підготовка також була спрямована на потреби оркестру, у 

першу чергу, славнозвісного Ґевандхауза [177, с. 68]. 
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можуть виникнути у дирекції при її обмежених матеріальних можливостях, 

як наприклад, придбання інструментів і відкриття декількох стипендій, 

оскільки важко розраховувати на платних учнів на цьому відділі» [70, с. 15–

16]. 

Зазначимо, що гострота проблеми підготовки оркестрових музикантів 

відчувалась повсюдно, і саме дефіцит вітчизняних виконавців на духових 

інструментах змусив авторів нового статуту училищ (1882) і консерваторій 

змістити акценти у визначенні першочергових завдань навчальних закладів. 

Про це йдеться вже у першому пункті Статуту консерваторій, в якому 

підготовка оркестрових виконавців у переліку спеціальностей вказана на 

першому місці. Подібний порядок зберігається і у переліку художніх 

дисциплін, який починається з «гри на інструментах, які входять у склад 

оркестру» [156, с. 385; 157, с. 150]. Як відомо, у першому статуті музичних 

училищ (1861) перелік спеціальностей очолювали співаки, піаністи, і лише 

після них зазначались «усі інструменти <…> оркестру» [157, с. 358]. 

І. Слатін як діючий директор училища, диригент і керівник 

симфонічних концертів товариства, маючи досвід попередніх років, 

постійно стикався з існуючим дефіцитом виконавців на духових 

інструментах і йому, як нікому іншому, була відома складність вирішення 

проблеми. Тому, пропонуючи відкриття необхідних спеціальностей, він 

намагається комплексно підійти до вирішення непростих питань. Частково 

матеріальні проблеми, які він озвучив, були зняті вже на цьому ж  

засіданні, коли один з директорів М. Летуновський «…заявив про своє 

бажання пожертвувати училищу необхідну суму для придбання всіх 

духових інструментів» [70, с. 16]. Благодійний вчинок М. Летуновського 

надихнув й інших членів дирекції надати матеріальні підтримку училищу, 

які одностайно висловили бажання виділити кошти на стипендію для 

навчання. Все це дало змогу у вересні 1886 р. відкрити у Харківському 

музичному училищі класи духових інструментів. Однак проблеми, пов’язані 
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з фінансовим забезпеченням спеціальності, залишались до кінця не 

вирішеними, оскільки разова допомога благодійників не давала змоги 

підтримувати її постійно. Все це вимагало вести безперервний пошук 

необхідних коштів і різних джерел фінансування.  

Слід зазначити, що відсутність державного фінансування — 

проблема, яка спостерігалась практично у всіх музичні навчальних закладах 

ІРМТ, у тому числі – у Петербурзькій і Московській консерваторіях. 

Підтвердженням складного матеріального становища Московської 

консерваторії є лист-звернення від 11 червня 1872 р., в якому зазначається: 

«Московська музична консерваторія існує у Москві з 1866 року без будь-

яких субсидій від Уряду, за рахунок капіталу, зібраного концертами 

Московського Товариства, а також з пожертвувань приватних осіб. <...> 

Нині запасний капітал Товариства близький до зміління, консерваторія не 

може існувати далі без щорічної субсидії з боку уряду у розмірі до 20 тис. 

крб, і з наступного року повинна закритися»19.  

Прохання позивачів було враховано царським урядом. У Статуті 

консерваторій ІРМТ, підписаного 30 травня 1878 р. царем, для Московської 

консерваторії була встановлена субсидія на постійній основі в розмірі 

20 000 крб. і 15 000 крб. щорічно виділялось Петербурзькій консерваторії 

[156, с. 385]. 

Фінансова допомога царського уряду Харківському музичному 

училищу, враховуючи його статус, незважаючи на більшу кількість учнів20 у 

порівнянні з Московською консерваторією, була значно меншою і 

становила 5 000 крб.21. Державні субсидії, які після наполегливих звернень 

виділялись Міністерством внутрішніх справ22 і місцевими органами влади, 

                         
19О положении Московской музыкальной консерватории. Ф. 1286. Оп. 33. 1872. Д. 240). Цит. по: [89] 
20 У Московській консерваторії у момент звернення про допомогу навчалось 225 осіб, у Харківському 

училищі у 1891–92 навчальному році загальний контингент становив 247 учнів [109, с. 43] 
21Державну субсидію у розмірі 5000 крб., котра виділялась строком на п’ять років, отримували й інші 

училища, зокрема, Київське.   
22На відміну від гімназій, прогімназій і реальних училищ, які фінансувались Міністерством Народної 

Просвіти, субсидії музичним навчальним закладам виділялись через Міністерство внутрішніх справ, яке 

у той час опікувалось Імператорськими театрами та оркестрами.  
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лише частково покривали витрати задля повноцінного функціонування 

закладу. У щорічних звітах училищ і регіональних відділень ІРМТ завжди 

мав місце детальний опис прибуткової і видаткової частин, і майже у 

кожному з них йдеться про труднощі матеріального стану.  

Відкриваючи класи духових інструментів, І. Слатін намагається 

збільшити частину державного фінансування і залучити додаткові кошти 

меценатів для підтримки учнів-духовиків. Для цього директор від імені 

колективу звертається до президента ІРМТ Великого князя Костянтина 

Миколайовича з проханням «сприяти <…> збільшенню урядової субсидії 

Харківському музичному училищу до 8 000 крб. <…> для подальшого 

розвитку всіх відділів, <…> які вимагаються відповідно до статуту…» [70, 

с. 17–18]. 

Однак досягти бажаного результату було надзвичайно складно. 

Відзначимо, що одним із шляхів оптимізації видатків могло стати 

виключення з навчальної програми училища наукових дисциплін, тобто 

предметів загальноосвітнього циклу. І саме такий варіант зменшення витрат 

при скрутному фінансовому стані періодично розглядався музичними 

навчальними закладами. Показовим прикладом у даному випадку може 

слугувати рішення дирекції Київського музичного училища про припинення 

викладання наукових дисциплін у зв’язку з відсутністю коштів23. Як 

стверджує дослідник історії училища Ю. Зільберман, скорочення 

загальноосвітніх предметів змушувало учнів відвідувати паралельно гімназію 

для того, щоб мати можливість отримати пільги від призову в армію і змогу 

продовжувати навчання [47, с. 304–305]. Протягом тривалого часу наукові 

класи у Київському музичному училищі, а згодом і у консерваторії, 

залишались поза навчальною програмою, що створювало незручності для 
                         
23 Причиною скорочення наукових дисциплін, на думку Ю. Зільбермана, стала відсутність субсидії з боку 

Міністерства Народної Просвіти [47, с. 304–305], яке в окремих випадках надавало державну підтримку 

спеціальним навчальним закладам. Зазначимо, що блок загальноосвітніх предметів, що входили у 

програму гімназій і прогімназій, контролювався і відносився до компетенції Міністерства Народної 

Просвітиі формально, яке могло виділяти субсидії для фінансування їх викладання. Однак на практиці 

позитивне вирішення даних питань вимагало подолання надзвичайно складних бюрократичних перепон і 

далеко не завжди завершувалось прийнятним результатом для позивачів. 
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учнів при отриманні повноцінної освіти з необхідним «науковим цензом».  

Незважаючи на складне матеріальне становище, директор 

Харківського музичного училища не вдається до таких радикальних кроків, 

як його київські колеги. І. Слатін був переконаний, що саме наявність 

наукових класів може «…забезпечити училищу більш або менш постійний 

контингент учнів, які повністю присвячують свої сили музичному 

мистецтву, і <…> дає можливість училищу дійсно виконати вимоги 

загального статуту» [107, с. 5], тому всіма силами він намагається знайти 

вихід з непростої ситуації, зокрема, через звернення до благодійних 

організацій та меценатів. Величезний авторитет І. Слатіна як визначного 

музиканта, педагога, громадського діяча і «музичного просвітителя 

Харкова» дозволив йому знайти підтримку у губернського і міського 

керівництва і серед заможних шанувальників музики, котрі відгукнулись на 

заклик шановного маестро. Завдяки цьому вдалося зберегти стипендії для 

безкоштовного навчання учнів класів духових інструментів і забезпечити 

викладання наукових дисциплін. Наявність наукових дисциплін вважалась 

важливою і необхідною складовою отримання фхаової і загальної освіти.   

Уже на початку формування системи спеціальних музичних 

навчальних закладів царської Росії А. Рубінштейн не копіює структуру 

західноєвропейських консерваторій, в яких фахова підготовка музиканта 

обмежувалась лише музичними предметами24, а намагається створити 

заклад нового типу, який забезпечував би не тільки підготовку 

кваліфікованого виконавця — інструменталіста, співака, композитора, 

теоретика, але й давав повноцінну загальну освіту, що підтверджувала б 

відповідний освітній та соціальний статус випускника вищого навчального 

закладу. Спираючись на освітній рівень гімназій, автори проекту прагнуть 

наповнити програму музичних навчальних закладів повноцінним блоком 
                         
24 Показовим прикладом може слугувати «Свідоцтво вчителя», видане М. Лисенку Лейпцизькою 

консерваторією у 1869 р., в якому весь список предметів, котрі вивчав композитор, охоплював вісім 

дисциплін: теорія музики і композиція, фортепіано, орган, скрипка, спів, ансамбль, окремий лекційний 

курс із музично-теоретичних дисциплін. Також на бланку свідоцтва вказані італійська мова і віолончель, 

які композитор не студіював (Архів Hochschule für Musik Leipzig. Док. № 1397).  
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загальноосвітніх предметів. Для цього було використано дворівневу 

освітню структуру гімназій25, що найшло відображення у статуті училищ і 

консерваторій26. Зокрема, у примітці до другого пункту Статуту музичних 

училищ (1882) вказується: «Наукові предмети проходяться в обсязі не 

нижче чотирьох класів чоловічих Гімназій відомства Міністерства Народної 

Просвіти…» [157, с. 150]. Серед обов’язкових предметів, які були включені 

у програми, значились: Закон Божий, російська мова, арифметика, 

географія, загальна і російська історія, іноземна мова, каліграфія. Наукові 

предмети викладались «…за програмами і навчальними планами, 

встановленими Радою училища і погодженими з Міністерством Народної 

Просвіти…» [там само, с. 151]. 

Порядок затвердження програм і навчальних планів з художніх 

предметів дещо відрізнявся і не вимагав резолюції зазначеного міністерства. 

Вони готувались радою училища і «…після розгляду у художній раді однієї 

з консерваторій, затверджувались Головою Імператорського російського 

музичного товариства» [157, с. 152]. Такий високий рівень компетентного 

підходу до підготовки і контролю навчально-методичного і художнього 

забезпечення навчального процесу сприяв не тільки суттєвому підвищенню 

якості викладання, але, враховуючи те, що програми періодично 

оновлювались, дозволяв покращувати фахову і загально-теоретичну та 

практичну підготовку випускників. В цьому відношенні Харківське музичне 

училище вважалось одним із кращих навчальних закладів царської Росії і 

переважна більшість програм, розроблених викладачами училища, ставали 

взірцем для колег з інших регіонів, в яких ІРМТ відкривало свої музичні 

                         
25  У Статуті гімназій (1864) визначено двоступеневий освітній рівень, який включав чотири нижчі і три 

вищі класи з річним курсом навчання для кожного класу. Прогімназії, як окремий навчальний заклад, 

здійснювали навчання тільки за програмою чотирьох нижчих класів гімназії.  
26Програма загальноосвітніх предметів консерваторій відповідала вимогам вищих класів гімназій і 

включала відповідно до статуту наступні предмети: Закон Божий, арифметику, географію, загальну і 

російську історію, «… в обсязі курсів чоловічих гімназій», а також фізику «…Російську мову і 

літературу з детальним оглядом важливих, переважно драматичних творів зарубіжної літератури, 

Німецьку, Французьку та Італійську мови і каліграфію. З іноземних мов обов’язкові тільки дві» [156, 

с. 385]. Усі предмети загальноосвітнього циклу повинні були викладатись «…по підручниках, схвалених 

Міністерством Народної Просвіти і духовним відомством» [там само, с. 385]. 
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навчальні заклади. Підтвердженням цьому є використання харківських 

програм з наукових дисциплін колегами з Нижнього Новгорода, які при 

відкритті місцевого музичного училища у 1907 р. спиралися на розробки 

слобожан27, створюючи власні.    

Введенням наукових предметів у програми середніх і вищих 

музичних навчальних закладів А. Рубінштейн, крім забезпечення 

фундаментальності всебічної підготовки музикантів28 і підвищення їх 

соціального статусу, намагався створити підґрунтя для подальшого 

переходу училищ і консерваторій на державне фінансування, яке 

отримували гімназії та університети від Міністерства Народної Просвіти. 

Однак, все, що вдалося досягнути в цьому напрямку, це – отримання 

часткових субсидій від Міністерства внутрішніх справ і нерегулярного 

виділення коштів Міністерством Народної Просвіти29 для викладання 

наукових предметів. Вони видавались не на постійній основі і не могли 

забезпечити стабільного повноцінного фінансування. Тому основний тягар 

фінансового забезпечення навчального процесу училищ і консерваторій 

лягав на плечі учнів і студентів. Про це достатньо красномовно свідчить 

аналіз фінансової звітності Харківського відділення ІРМТ за 25 років його 

існування (1871–1896)30. У загальному бюджеті товариства, дохідна  

частина якого становила 777 644 крб. 39 коп., кошти учнівської плати 

дорівнювали 313 781, 70 крб. Сума основних видатків на зарплату 

                         
27 Даний факт, як зазначено на сайті училища і його циклової комісії «загальноосвітніх предметів», 

підтверджується листуванням дирекції Нижегородського відділення ІРМТ з Міністерством Народної 

Просвіти (http://nmkbalakirev.ru). 
28Ідея підготовки високоосвіченого і всебічно розвиненого музиканта була відома й раніше. Подібні думки 

у ХVІІІ ст. висловлювали німецькі музиканти і теоретики Й. Маттезон, Й. Й. Кванц й ін. Зокрема 

останній у своєму трактаті «Досвід настанов з гри на поперечній флейті», зазначав: «Той, хто 

усвідомлює, наскільки сильний вплив на музику має математика і такі науки, як філософія, поетика і 

риторика, повинен визнати, що музика має ширші можливості, ніж багато хто уявляє, і що очевидна 

відсутність знань у вищезазначених науках серед більшості професійних музикантів є великою 

перешкодою їх подальшому розвитку, а так само і вдосконаленню музики в цілому. Дозволю собі дати 

серйозні поради молодим людям, які бажають стати музикантами: не залишайте поза своєю увагою 

науки, принаймні перераховані вище, так само як і деякі іноземні мови, якщо час не дозволяє займатися 

всіма академічними предметами …» [62, с. 28].  
29Як свідчить фінансова звітність Харківського відділення ІРМТ за 25-річний період (1871–1896), 

Міністерство Народної Просвіти жодного разу не надавало субсидій училищу.   
30Всі розрахунки вказані на основі показників фінансового звіту за 1871–1896 рр. [70, с. 47–49]. 
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викладачам художніх (288 895, 30 крб.) і наукових предметів (39 996, 44 

крб.) і обслуговуючому персоналу (63 934, 95 крб.) складала 392 826,69 крб. 

Таким чином, фонд оплати праці на 79 044,99 крб. перевищував суму 

учнівської плати за навчання. Вказаний дефіцит покривався субсидією 

Міністерства внутрішніх справ (70 000 крб.) і з місцевого бюджету 

(21 000 крб.). Однак, якщо брати прибуткову (777 644, 39 крб.) і видаткову 

(70 7994, 71 крб.) частини зведеного бюджету разом з існуючою позикою 

(71 448, 05 крб.), котра була отримана у банку для перезастави приміщення 

училища, то у загальному балансі фінансового звіту виникав мінус у 

загальному розмірі 1798, 57 крб. Таким чином, можна дійти висновку, що 

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу Харківського 

музичного училища було пов’язане з суттєвими труднощами його 

фінансування.  

 

2.3 Викладачі й учні класів духових інструментів Харківського 

музичного училища 

Не менш важливими факторами, ніж фінансові проблеми, вважались 

кадрові питання у формуванні класів духових інструментів. Незважаючи на 

те, що на момент відкриття у Харкові нової спеціальності, вже четверть 

століття існували Петербурзька і два десятиліття Московська консерваторії, 

дефіцит кваліфікованих виконавців на духових інструментах був досить 

високим, що змушувало керівництво військових і цивільних музичних 

інституцій запрошувати до співпраці музикантів-іноземців31. І. Слатін, як 

досвідчений музикант, добре обізнаний не тільки з рівнем вітчизняної 

виконавської педагогіки, але й станом зарубіжного музичного навчання, 

досить прискіпливо здійснював формування музично-педагогічного складу 

ввіреного йому колективу і дуже вимогливо ставився до кандидатур 

                         
31У 80-ті роки ХІХ ст. практично весь професорсько-викладацький склад кафедр духових інструментів 

Петербурзької і Московської консерваторій був представлений педагогами-іноземцями, які часто 

настільки недосконало володіли російською мовою, що вимагало від студентів вивчати мову викладачів 

для повноцінного спілкування.  
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майбутніх співробітників училища. Прикладом такого принципового 

підходу до професійних якостей викладачів може слугувати запрошення в 

училище відомого грецького піаніста, випускника Віденської консерваторії 

Маноліса Каломиріса. Піти на такий «непатріотичний» крок І. Слатіна 

змусив незадовільний рівень підготовки піаністів Петербурзької 

консерваторії, про що він критично зазначає: «... у консерваторії понад 

1000 учнів. Мені потрібен піаніст на майбутній рік викладачем в училище і 

не знаходжу, доведеться виписувати з-за кордону» [цит. за 68]. 

Суворими критеріями професійного відбору, високими вимогами до 

рівня виконавської майстерності керувався директор училища, запрошуючи 

відомих музикантів і до викладання гри на духових інструментах. Серед імен 

перших викладачів, про яких насьогодні збереглись досить обмежені 

відомості: К. Кестнер, Й. Прохазка (Прохаско), Ф. Панченко, А. та 

Ю. Юр’яни. Так, відносно К. Кестнера відомо, що він викладав у класах гри 

на флейті і гобої. Збереглись стислі повідомлення про його участь у концерті 

одного з музичних зібрань Харківського відділення ІРМТ, в якому К. Кестнер 

разом з братами Юрієм (Юрісом) та Андрієм (Андрісом) Юр’янами й іншими 

викладачами училища виконали Секстет ор. 35 (Es-dur) для флейти, 

фортепіано, двох валторн, скрипки і віолончелі І. Мошелеса.  

Дещо більше інформації виявлено про Й. Прохазка, творча діяльність 

якого, судячи з довідника «Чеські музиканти в Україні», протягом у майже 

двадцять років, була пов’язана з Харковом [167, с. 168]. В музичному 

училищі, запрошений як викладач гри на фаготі,  він працював до 1890 р. 

Однак, перші виступи музиканта в якості капельмейстера літнього оркестру 

у саду «Баварія» відбулись значно раніше — у 1874 р. Також є окремі 

відомості про керівництво Й. Прохазкою оркестром духовної семінарії.  

Серед викладачів-виконавців на духових інструментах також 

вказується ім’я кларнетиста Феофана Панченка, який, як зазначено у звіті за 

1887/1888 навчальний рік, за даний період отримав заробітну плату у 
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розмірі 133 крб. 28 коп. [106, c. 55]. Постать Ф. Панченка відома, у першу 

чергу, завдяки його безпосередньому знайомству з П. Чайковським і 

спогадам сучасників композитора про нього. Описуючи надзвичайну 

чуйність і увагу Петра Ілліча до оркестрантів, один з учасників32 відомого 

концерту П. Чайковського у Харкові (14.03.1893) згадував показовий епізод, 

пов’язаний з Ф. Панченком: «Кларнетист Феофан Панченко, якого Петро 

Ілліч і раніше знав, не міг взяти участі у концерті, так як лежав з тяжкою 

хворобою у лікарні. Петро Ілліч помітив, що серед оркестрантів немає 

Феофана Панченка. Дізнавшись, що Ф. Панченко хворий і лежить в 

Олександрівській лікарні, Петро Ілліч знайшов час для того, щоб особисто 

відвідати хворого, мало того, він і матеріально допоміг нужденному у 

засобах [існування] музиканту. Все це викриває у Петра Ілліча, крім його 

музичного генія, і його виняткову доброту і чуйність»33. 

 

2.3.1 Класи дерев’яних духових інструментів. На відміну від 

об’єднаного класу мідних духових інструментів, очолюваного протягом 

понад двох десятиліть Ю. Юр’яном34, у класах дерев’яних духових 

інструментів відбувалися часті зміни. Сьогодні залишаються невідомими 

причини, через які у 1888 році покидають училище відомий харківський 

кларнетист Ф. Панченко та флейтист і гобоїст К. Кестнер. У Звіті за 

1888/1889 рр. ми знаходимо лише загальні формулювання без конкретного 

уточнення, які вказують, що «…залишили службу в училищі п. Кестнер — 

викладач гри на флейті й гобої і п. Панченко — викладач гри на кларнеті» 

[107, c. 32]. На їхнє місце І. Слатін запрошує молодого, талановитого 

німецького флейтиста-віртуоза Еміля Прілля (1867–1940), творче 

становлення якого, як і самого директора училища, було пов’язане з 

                         
32 Серед учасників концерту був відомий трубач П. Рязанцев (1881–1966), який у 20–30 рр. ХХ ст. 

викладав у Київській консерваторії. 
33[http://www.tchaikov.ru/memuar194.html] 
34 Про класи мідних духових інструментів — у наступному пункті 2.3.2 
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Берліном35 [Додатки А.7, Б.3, Б.4]. Разом з Е. Пріллем педагогічний 

колектив музичного училища поповнився великою групою викладачів, 

серед яких, крім власних випускників, були представники Паризької 

(скрипаль і альтист А. Шпор) і Варшавської (піаніст А. Шульц-Евлер) 

консерваторій.  

Запрошення Е. Прілля стало значною подією в історії розвитку 

виконавства на духових інструментах і, зокрема, на флейті у Харкові. 

Незважаючи на молодий вік, німецький флейтист на той час уже встиг 

завоювати певну популярність у Європі, чому сприяли успішні гастрольні 

поїздки на батьківщині і за кордоном (Швеція, Данія, Фінляндія і Росія), які 

були здійснені разом з братами, диригентом — Павлом і скрипалем — 

Карлом.  

Зазначимо, що перші заняття Еміля на флейті розпочались ще у 

дитинстві під керівництвом батька, відставного військового 

капельмейстера, а у дванадцятирічному віці були продовжені в одного з 

кращих берлінських флейтистів Генріха Гантенберга [181, c. 170]. 

Подальше навчання юнака у маестро продовжувалось у Берлінській Вищій 

музичній школі до 1883 р. Однак, в останні місяці навчання між Е. Пріллем 

і його викладачем виник гострий конфлікт, пов’язаний з небажанням учня 

займатись на інструменті старої системи і прагненням опанувати нову 

конструкцію флейти, створену німецьким винахідником Т. Бьомом. На 

такий «радикальний» вчинок молодого музиканта надихнула гра 

французького флейтиста Шарля Моля, якого він слухав у 1882 р. і який 

своїм виконанням на новій моделі інструмента справив на всіх глибоке 

враження. Надзвичайна легкість звуковидобування, звукодинамічні й 
                         
35 Як відомо, І. Слатін протягом двох років (1869–1871) навчався у Берлінській Новій Академії музики 

(Neue Akademie der Tonkunst) — приватному вищому музичному навчальному закладі, часто 

іменованому як Академія Куллака. Її засновник Теодор Куллак (1818–1882), знаний німецький піаніст, 

педагог і композитор польського походження. Академія була вузькопрофільним навчальним закладом і 

спеціалізувалась переважно у підготовці висококваліфікованих піаністів. За короткий час навчальний 

заклад завдяки високому рівню викладання здобув неабиякий авторитет і пошану. Серед вихованців 

Академії та особисто Т. Куллака імена таких відомих тогочасних піаністів і музичних діячів: 

М. Мошковський, К. Шарвенка, М. Рубінштейн, І. Слатін. Показово, що три останні згодом стали 

засновниками музичних навчальних закладів.  
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технічні можливості нового інструмента, які демонстрував французький 

віртуоз, змусили юнака переглянути своє ставлення до застарілої моделі, і 

ним було прийнято непохитне рішення перейти на значно досконалішу 

конструкцію флейти Т. Бьома. У Німеччині новий інструмент Т. Бьома, на 

відміну від Франції, не був належно оцінений співвітчизниками і постійно 

викликав протести опонентів, у рядах яких знаходився соліст Берлінської 

королівської капели і поважний й досвідчений викладач Берлінської Вищої 

музичної школи Г. Гантенберг. Тому, сприйнявши вчинок Е. Прілля як 

зухвалий виклик всупереч існуючим традиціям і власним педагогічним і 

художнім переконанням, професор відмовився продовжувати заняття з 

учнем36. І тільки втручання директора навчального закладу Й. Йоахіма, як 

стверджує відомий німецький дослідник Н. Деліус (N. Delius), дозволило 

Е. Пріллю успішно завершити навчання [176, c. 183].  

Прибувши у Харків, молодий віртуоз з неабияким натхненням і 

енергією долучається до концертного життя міста. До нього у музичних 

зібраннях місцевого відділення ІРМТ флейта звучала нечасто. Творчий 

дебют Е. Прілля на харківській сцені відбувся 29 жовтня 1888 р. у рамках 

першого (камерного) музичного зібрання нового сезону. У концерті, крім 

Е. Прілля, брали участь піаніст А. Шульц-Евлер, який прибув у  

Харків разом з німецьким флейтистом, і віолончеліст А. фон Ґлен. У 

виконанні Е. Прілля, згідно програми, прозвучали «Фантазія на теми з 

опери «Жидівка» Дюпона37 і «Тремоло» — Арія з варіаціями для флейти і 

фортепіано, оp. 3 Ж. Демерссмана [107, c. 12–13]. 

Обравши для першого виступу перед харківською публікою ефектні 

віртуозні твори салонного стилю, берлінський флейтист намагається 

продемонструвати досконале володіння пальцевою і артикуляційною 

                         
36В словнику Х. Рімана вказано, що у подальшому Е. Прілль займався у видатного датського флейтиста 

Й. Андерсена, котрий був одним з засновників і першим флейтистом Берлінського філармонічного 

оркестру [184, c. 874] . 

37 Слід зазначити, що однойменний твір «Фантазія на теми з опери «Жидівка» Ф. Галеві (Fantaisie sur 

'La Juive' de Halevy for Flute and Piano, оp.35) є у Ж. Демерссмана. Не виключена помилка прізвища 

композитора, яка була вказана у програмі концерту. 
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технікою. Особливо показовою в цьому відношенні є остання варіація 

(фінал) з «Тремоло» Ж. Демерссмана, яка вимагає від виконавця 

бездоганного володіння подвійним стаккато. Проведенням теми у 

верхньому регістрі з одночасною репетицією d2 за допомогою техніки 

подвійного язика у середньому діапазоні створюється ефект гри двох флейт, 

що справляє враження віртуозної досконалості виконавця (мал. 2.1).  

 

Рис. 2.1 «Тремоло» Арія з варіаціями для флейти і фортепіано,  

оp. 3 Ж. Демерссмана 

 

Однак, Е. Прілль відзначався не тільки високим рівнем пальцевої та 

артикуляційної техніки, не менше враження на слухачів справляли 

мистецтво звука та інші виконавські якості музиканта. Так, характеризуючи 

концертні виступи берлінського флейтиста, сучасники зазначали: «Його 

м’який, гнучкий, нематеріалізований звук, технічна досконалість, художній 

смак фразування і внутрішня музикальність були однозначно 

захоплюючими і вражаючими…» [176, c. 183]. 

Безсумнівно, на шляху досягнення виконавської майстерності митця, 

крім таланту і безграничної відданості музиці, важливе значення мала і 

нова, більш досконала конструкція флейти Т. Бьома, яка після конфлікту з 

Г. Гантенбергом у стінах Берлінської Вищої школи музики стала єдиним 

інструментом, якому він надавав перевагу і на який орієнтував своїх учнів. 

Легкість звуковидобування, широкий діапазон, чистота інтонації, 

звукодинамічні і механіко-акустичні можливості — це ті основні показники, 

за якими флейта системи Т. Бьома мала суттєві переваги над 
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багатоклапанними моделями, з якими дуже неохоче розставались німецькі 

флейтисти старшого покоління. Е. Прілль був флейтистом нової формації, 

який, побачивши переваги нового інструмента, без вагань опановує нову 

модель, незважаючи на окремі незручності перехідного періоду. Його 

переконливій позиції і цілеспрямованості не завадив навіть опір викладача, 

у якого він навчався з ранніх років.  

Другий виступ німецького флейтиста перед харків’янами відбувся 

менше, ніж через місяць, 23 листопада 1888 р. У програмі третього 

(камерного) музичного зібрання вказані три твори, які були виконані у 

сумісному концерті з іншими викладачами училища. На цей раз музикант 

представив на суд публіки власну транскрипцію Вальса ор. 64, № 3 

Ф. Шопена, Романс К. Сен-Санса і Фантазію «L’illusion» на теми з опери 

«Норма» В. Белліні А. Фюрстенау [108, c. 14, 16]. Як і в перший раз, 

Е. Прілль звертається до творчої спадщини свого співвітчизника-флейтиста 

А. Фюрстенау і включає у свій виступ віртуозний твір, який вимагав від 

виконавця достатньо високого володіння пальцевою технікою. Концертні 

номери його партнерів (піаніста Р. Геніки і вокалістки С. Мотте) також були 

складені з творів, що привертали увагу широкої аудиторії. 

Активність концертних виступів Е. Прілля продовжилась і у 1889 р. 

Як вказано у звіті за даний період, німецький музикант ще двічі виступав на 

харківській сцені. У благодійному концерті для допомоги малозабезпеченим 

учням училища 5 лютого 1889 р. ним була виконана «Волоська фантазія 

(Airs Valaques)» для флейти і фортепіано, оp. 10 Ф. Доплера, а згодом, 

9 березня у сьомому зібранні музичного товариства відбулася прем’єра 

флейтового Концерту Ф. Лангера у супроводі симфонічного оркестру.  

Якщо сам викладач-флейтист регулярно брав участь у концертах 

перед харківською публікою, то виступи учнів його класу були зведені до 

мінімуму. Лише прізвище кларнетиста Д. Країнського, одного з дванадцяти 

учнів Е. Прілля, зустрічається у програмі березневого (1889) концерту 
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вихованців училища, в якому було виконано Largetto В. Моцарта [107, 

c. 58]. Скоріше за все, той високий рівень майстерності, яким володів 

молодий виконавець-викладач, і вимогливе ставлення до гри своїх учнів, які 

лише починали освоювати інструменти, не дозволяли йому включати їх у 

програми публічних виступів. 

Нажаль, педагогічна і концертна діяльність Е. Прілля у Харківському 

музичному училищі обмежується лише одним 1888/1889 навчальним роком, 

за який ним була отримана заробітна плата у розмірі 711 крб., що у понад два 

рази перевершувала суму річного доходу Юрія Юр’яна (349 крб. 92 коп) і 

більше семи разів заробіток Й. Прохазки (99 крб. 99 коп.) [107, c. 25]. Якщо 

порівнювати чисельність учнів класу Ю. Юр’яна та Й. Прохазки, то їхня 

кількість була меншою. У першого займалось вісім учнів, а в останнього –

лише два. На той час у німецького музиканта нараховувалось у півтора рази 

більше учнів у порівнянні з Ю. Юр’яном, і у шість разів — порівняно з 

учнями Й. Прохазки. Очевидно, що у суму виплат увійшли й гонорари за 

концерти, від яких окремі викладачі відмовлялись38.  

Невідомо, наскільки фінансова сторона угод, укладених між 

дирекцією музичного училища і німецьким флейтистом, задовольняла 

останнього. Однак, отримавши можливість зайняти місце першого 

флейтиста Гамбурзького філармонічного оркестру, Е. Прілль повертається 

на батьківщину. Як зазначає американський історик флейтового мистецтва 

Л. Лоренцо, у подальшій долі митця важливу роль зіграв видатний 

австрійський диригент Ф. Вейнґартнер (1863–1943), який «… був 

керівником цього оркестру у той час, коли Прілль проходив відбір на 

посаду першого флейтиста. <…> Почувши його гру, Вейнґартнер став 

надзвичайно збудженим і зауважив, що ніколи у своєму житті він не чув 

такої досконалості на флейті. З того часу він докладав чималі зусилля, щоб 

Прілль зайняв позицію сольного флейтиста в оркестрі Королівського 

                         
38Йдеться, в тому числі, і про братів Андрія та Юрія Юр’янів.  
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оперного театру. Захоплений грою Прілля, Вейнґартнер  

<…> використовував всі можливості, щоб дати митцю розкрити весь свій 

талант і досягти вершин у сольному флейтовому виконавстві» [181, c. 170].  

Гамбурзький, а пізніше берлінський періоди творчості Е. Прілля були 

надзвичайно насиченими для музиканта, який протягом довгих років 

продовжував активну виконавську і педагогічну діяльність. У Берліні 

у 1892 р. він був прийнятий на місце першого флейтиста Королівської 

капели, на посаді якого працював до 1926 р. У 1903 р. Е. Прілля 

запрошують у alma mater на місце його вчителя-опонента Г. Гантенберга. 

Саме з цього часу починається активізація впровадження флейти системи 

Т. Бьома у навчальний процес і виконавську практику німецькими 

музикантами, яких через їх консерватизм зуміли випередити колеги з інших 

європейських країн. Авторитет професора Берлінської Вищої школи музики 

і камер-віртуоза королівської капели сприяв більш динамічному 

розповсюдженню вдосконаленої конструкції інструмента серед німецьких 

флейтистів. Близько 300 учнів, яких за роки педагогічної діяльності виховав 

Е. Прілль, стали переконливими пропагандистами нової флейти і здійснили 

процес переорієнтації на бьомівську модель незворотнім. 

Неможливо уявити, як розвивалася б педагогічна і виконавська 

кар’єра Е. Прілля, якщо б він залишився у Харкові. Однак, очевидно, що 

навіть короткочасне перебування музиканта у місті сприяло пожвавленню 

концертного життя виконавців на духових інструментів. у цьому сенсі не 

можна не відзначити також активну роль братів Юр’янів, які і до приїзду 

Е. Прілля, і під час його перебування, а також і після від’їзду не 

сповільнювали темп і регулярність своїх концертних виступів. Тим самим, 

вони убезпечували виконання основних статутних вимог ІРМТ, як у пункті 

підготовки оркестрових музикантів, так і у не менш важливому пункті 

організації концертної діяльності.  

Зазначимо, що у підборі викладачів училища критеріями високого 
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професіоналізму, виконавської майстерності й зацікавленості до 

педагогічної діяльності керувався й І. Слатін у підборі викладачів училища. 

Запрошуючи нових педагогів, він віддавав перевагу тим кандидатурам, які в 

однаковій мірі були відмінними педагогами і не менш успішними 

віртуозними виконавцями. У такий спосіб, як зазначалось вище, вдавалось 

забезпечити виконання основних завдань ІРМТ, а також уникнути 

додаткових труднощів під час організації концертів і музичних зібрань. 

Означений підхід у вирішенні кадрових питань спостерігається у 

запрошенні чеського педагога-виконавця Франца Кучери на місце Е. Прілля 

та Й. Прохазки, які залишили училище. У звіті за 1889/1890 навчальний  

рік потреба у появі музиканта-мультиінструменталіста визначена досить 

чітко. Автор підкреслює: «… по класу гри на фаготі й флейті [запрошено] 

Франца Войтеховича Кучеру, який закінчив курс у Празькій консерваторії, 

який також прийняв на себе обов’язки виконавця на альті у струнному 

квартеті. Із запрошенням п. Кучери з’явилась нарешті можливість з цього 

сезону створити постійний, в одному і тому ж складі, струнний квартет пп. 

викладачів музичного училища. При таких умовах створена можливість 

досягти більш досконалого виконання камерної музики» [70, c. 20], [Додатки 

А.8, Б.1].  

Однак Ф. Кучера (1858–1911) був не єдиним виконавцем-

мультиінструменталістом, якого І. Слатін запросив викладати духові 

інструменти. Іншим викладачем музичного училища разом із чеським 

музикантом став представник німецької гобойної школи Гуго Гек, який 

очолив класи гобоя і кларнета. Характеризуючи його як «першокласного 

гобоїста», який «…у той же час цілком володіє кларнетом», І. Слатін, 

оцінюючи 25-річну діяльність Гека, вважав неможливим віднайти йому 

заміну [Додаток А.9].  

Запрошуючи Ф. Кучеру та Г. Гека викладачами духових інструментів, 

директор музичного училища робив наголос у першу чергу на їх 
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виконавській майстерності. Мультиінструментальна спеціалізація викладачів 

духового відділу дозволяла у певній мірі вирішити кадрові проблеми, однак 

для учнів-флейтистів, трубачів і тромбоністів відсутність можливості 

займатись у «вузьких» фахівців мала певні недоліки технологічного порядку, 

котрі, у першу чергу, були пов’язані зі специфічними особливостями 

формування амбушуру, регістрової техніки, артикуляції й іншими 

тонкощами, які існують у грі на кожному інструменті. Однак відсутність 

необхідної кількості учнів для формування повноцінних класів, а також 

недостатність фінансування через навчання переважної більшості учнів на 

безоплатній основі, вимагали мінімізації педагогічного колективу духового 

відділу. Тому залучення викладачів-мультиінструменталістів одночасно для 

педагогічної і виконавської діяльності сприяло комплексному вирішенню 

існуючих проблем і дозволяло з одного боку, забезпечити повноцінне 

здійснення навчального процесу, а з іншого, проводити на належному рівні 

концертну діяльність у рамках статутних вимог ІРМТ. 

Ф. Кучера і Г. Гек представляли дві провідні європейські виконавські 

школи — чеську і німецьку. Франц Кучера – вихованець Празької 

консерваторії, яка після Паризької вважалась одним з найбільш давніх та 

авторитетних музичних навчальних закладів Європи, де клас фагота існував 

з часу її відкриття39. Серед найбільш відомих представників чеської 

фаготної школи відзначається Вацлав Нойкірхнер, який на святковому 

концерті з нагоди 50-річчя з дня заснування консерваторії своїм виконанням 

вразив високоповажних гостей, представників усіх музичних навчальних 

закладів Європи, запрошених на ювілейні урочистості40.  

Скоріше за все, Ф. Кучера по класу фагота був вихованцем В. Ґросса 

(V. Gross) та його спадкоємця А. Крха (A. Crha), які під час його навчання 

                         
39 Першим викладачем класу фагота у Празькій консерваторії став у 1811 р. Габріель Раух, якого невдовзі 

змінив Й. Беттлах.  
40 Сучасники, характеризуючи гру музиканта, зазначали: «Найбільше враження на слухачів справив 

відомий майстер, камерний музикант, віртуоз фаготист Вацлав Нойкірхнер, виконавши надзвичайно 

виразно свій власний твір “Фантазію для фагота і фортепіано”. Його виконавське мистецтво, безумовно, 

шедевр…» [179, c. 6]. 
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працювали у консерваторії41. До приїзду у Харків чеський музикант вже мав 

певний досвід оркестрової практики. У біографічних довідках [173; 167] 

зазначається, що у 1870 – 1880 рр. він брав участь у турне Вагнерівського 

циклу, працював артистом оркестру у Ризі (1888 – 1890) під орудою 

А. Ноймана, певний час жив у Петербурзі (1888). 

Ф. Кучера був наділений багатогранним музичним хистом. Уже з 

перших виступів перед харківською публікою він проявив себе як розмаїто 

обдарований музикант. Сольну гру віртуоза харківські слухачі могли 

вперше оцінити у лютому 1891 року, коли відбувся дебютний виступ 

Ф. Кучери-фаготиста, у виконанні якого прозвучав концерт К. М. Вебера 

для фагота з оркестром (диригент – І. Слатін). Із цього приводу харківська 

преса повідомляла: «Зауважимо, що дирекція ХВ ІРМТ знайомить нас з 

грою на таких інструментах, які раніше не доводилося чути у Харкові. Так, 

у третьому загальнодоступному концерті, 10 лютого, ми познайомилися з 

прекрасною грою на фаготі пана Кучери» [164], [Додаток Б.1]. 

Як фаготист він був солістом оркестру оперного театру, виступав і у 

складі учасників камерних концертів ХВ ІРМТ. У виконавській практиці 

Ф. Кучери траплялися поєднання виконання в однім концерті партій фагота 

та альта. Так, наприклад, у лютому 1892 р. він виконав партію фагота у 

Септеті ор.20 Л. Бетховена і партію альта у Квінтеті ор.17 К. Наврота для 

фортепіано, двох скрипок, альта і віолончелі, а у січні 1895 р. — партію 

фагота у Квінтеті для фортепіано, гобоя, кларнета, валторни і фагота 

В. А. Моцарта і партію альта у Квартеті Б. Годара ор.136 № 3. 

Починаючи з 1891 р., протягом сімнадцяти років (до 1908),  

Ф. Кучера був постійним членом струнного квартету Харківського 

відділення ІРМТ. О. Щелкановцева зазначає, що він виступав як альтист у 

складі таких струнних квартетів: К. Горський, С. Дочевський, Ф. Кучера, 

С. Глазер; К. Горський, І. Букінік, Є. Білоусов [169]. 

                         
41 Відомо, що В. Гросс викладав фагот у Празькій консерваторії протягом 38 років з 1848 по 1886 рр. 

Однак під час його хвороби з 1876 р. на заміну приходить А. Крха [179, c. 6]. 
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З приводу одного «екстреного квартетного вечора» газета 

«Харківські губернські відомості» відзначала високий професійний рівень  

камерного ансамблю за участю Ф. Кучери: « ... Склад струнного квартету 

вже кілька років не зазнавав змін; його учасники так спрацювались, що їх 

виконання стало зразковим. Зрозуміло, щоб досягти таких результатів, їм 

доводилося і доводиться багато працювати, і любителі серйозної музики не 

можуть не оцінити цієї поважної і плідної праці, не можуть не відчувати 

вдячності за те, що квартет музичного училища дає у своєму прекрасному 

виконанні як класичні, загальновідомі (або, вірніше, які повинні бути всім 

відомими) твори, так і нові — маловідомі» [165]. 

Репертуар колективу включав різноманітні камерні твори композиторів 

різних епох і стилів. Місцеві газети відзначали виконання квартетом опусів 

П. Чайковського (Квартет A-dur, тріо); Ф. Шуберта (тріо і варіації з Квартету); 

А. Дворжака (перше виконання у Харкові Квінтету A-dur op.81, 1899), 

Б. Сметани (Квартет та Тріо), а також творів Л. Бетховена, Носковського, 

Е. Направника, Вінклера, Я. Вітола й ін. Ф. Кучера залишився у квартеті і 

після зміни його учасників (після від’їзду з Харкова у кінці 1905 р. С. Глазера і 

смерті у 1907 р. С. Дочевського). З останніх цікавих виступів цього  

музиканта у складі камерних ансамблів слід вказати на його участь як альтиста 

у авторському концерті харківського композитора Ф. Якименка (січень, 1907) і 

у виконанні Секстету ор. 36 Й. Брамса (листопад, 1909). 

Зазначимо, що у змішаних ансамблях з духовими інструментами, 

партнерами Ф. Кучера часто виступали його колеги Ю. Юр’ян і Г. Гек. 

Досить активним в цьому відношенні був 1891/1892 навчальний рік, коли на 

початку концертного сезону 10 листопада 1891 р. було виконано Октет 

ор. 166 для 2-х скрипок, альта, віолончелі, контрабаса, валторни, фагота і 

кларнета Ф. Шуберта, в якому партії духових виконали відповідно 

Ю. Юр’ян, Ф. Кучера і Г. Гек. Через деякий час (23 лютого, 1892) колеги 

знову музикували разом, виконавши Септет Л. Бетховена.  
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З приходом Ф. Кучери і Г. Гека пожвавилась концертна діяльність 

учнів їхніх класів, які стали активніше брати участь у виступах.  

Сольні програми молодих виконавців включають такі складні опуси, як 

Концерт В. Моцарта для фагота з оркестром, Концерт К. М. Вебера для 

кларнета. Одночасно, слід зазначити, що у переліку творів була практично 

відсутня музика епохи бароко (А. Вівальді, Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя), а 

серед найбільш поширених жанрів пріоритетом користувались варіації, 

фантазії на популярні теми з опер. Ось декілька вибіркових прикладів із 

Звітів музичного училища різних років. Наприклад, у концерті концерт 

13.11. 1892 р. учень Насєдкін (клас Ф. Кучери) виконав 1 частину Концерта 

для фагота Моцарта, учень Борознін — Сонату для флейти Шнейдера [110], 

15.03.1892 учень Гека Грошев виконував Andantіno con moto з Концерту 

Градваля та Каприччіо для гобоя Панкієллі [110, с. 69]; у Програмі Другого 

учнівського вечора для старших і середніх курсів від 16.11.1893 р. учень 

Борознін виконав Фантазію для кларнета власного авторства [111, c. 66]; у 

Програмі Третього учнівського вечора для середніх і вищих курсів від 

23.11.1893 р. учень Константинов виконував твір Мюллера «Le Reve. 

Episode Romantique» [111, c. 67]; у Програмі Шостого учнівського вечора 

для середніх і старших курсів від 19.02.1894 р. учень Завиступов виконав 

«Scene und Arie aus der Oper «Luise di Montfort» Бергсона для кларнету, а 

учень Борознін 2-й брав участь у виконанні Grand Duo concertant op.47 для 

кларнета і фортепіано Вебера [там само, c. 71]; у Програмі Другого 

учнівського вечора для середніх та вищих курсів 1.11. 1897 р. пролунала 

Фантазія для кларнета «Фауст» Собека, яку виконав учень Опришко [115, 

c. 69] [Додатки Б.5, Б.6, Б.7, Б.8]. 

Крім виконання сольних творів у програми концертів включаються 

камерно-інструментальні опуси. Камерний ансамбль, як обов’язкова 

дисципліна навчальної програми музичного училища, вважався одним з 

основних після спеціальності, і йому приділялась особлива увага. 
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Підтвердженням тому є участь у концертах різних складів ансамблів 

духових інструментів. І хоча лідером в цьому напрямку вважався Ю. Юр’ян 

і учні його класу, з приїздом Ф. Кучери і Г. Гека на харківських сценах все 

частіше стали з’являтись ансамблі дерев’яних духових інструментів. 

Характеризуючи учнів класу Ф. Кучери, відзначимо, що першим 

випускником класу у 1892 р. став фаготист Микола Сухомлинов. Разом з 

Георгієм Кралем вони були першими учнями попередника Ф. Кучери, 

Й. Прохазки. У звіті за 1891/1892 навчальний рік наводиться програма 

випускного іспиту, яку виконував М. Сухомлинов. Аналіз змісту програми 

виявляє, що у структурному відношенні вона була сформована на 

обов’язковому поєднанні художніх творів з інструктивним матеріалом, а 

включення самостійно опрацьованих п’єс сприяло розвитку практичних 

навичок у роботі над художнім репертуаром. Вона включала Етюд № 12, 

ор. 5 чеського фаготиста Вацлава Нойкірхнера, ІІ і ІІІ частини Концерту К.-

М. Вебера, гами та самостійно підготовлений твір — Анданте з Концерту 

№ 3 К. Матіса [109, с. 72]. Очевидно, останньою була друга частина 

Konzertstück No. 3, оp. 39 чеського композитора Карла Матіса (K. Matys, 

1835–1908).  

Програми випускних іспитів у класах духових інструментів у 

змістовному відношенні у порівнянні з програмами за фахом «фортепіано» 

відрізнялись меншим розмаїттям і поступалися їм за обсягом42. Проте, з 

точки зору вимог до випускної програми з фаху «фагот», вони у певній мірі 

відповідали сучасним стандартам, а у певному відношенні, враховуючи 

наявність інструктивного матеріалу, навіть їх переважали.  

Всього за роки педагогічної діяльності Ф. Кучери у Харківському 

музичному училищі (1889 – 1911) ним було підготовлено вісім дипломованих  

фахівців-духовиків (таблиця 2.1), зокрема, 5 фаготистів і 3 флейтисти. 

                         
42 Наприклад, програма випускного іспиту піаністки Вертеловської, яка одночасно з М. Сухомлиновим 

закінчувала училище, включала: Етюд № 4, ор. 10 Ф. Шопена, Прелюдію і фугу B moll з 2 т. «ДТК» 

Й. С. Баха, Концерт Es-dur (III ч.) і Сонату с-moll (І ч.) Л. Бетховена, Тріо E-dur (II) Й. Гуммеля [109, 

с. 72]. 
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Враховуючи, що середньорічна наповненість флейтового класу складала 

5 учнів, то даний показник випускників-флейтистів важко назвати високим. 

У той же час середньорічна кількість учнів у класі фагота становила три 

особи, а загальний показник випуску був більшим, ніж на флейті. Все це 

свідчить, що мотивація учнів-фаготистів стосовно здобуття повноцінної 

професійної освіти була вищою, ніж у їхніх колег флейтистів, і не останню 

роль в цьому відігравав фах самого вчителя. 

З приходом Ф. Кучери збільшується кількість учнів класу фагота, в 

окремі роки у них нараховувалось до п’яти осіб, що є у порівнянні з 

періодом діяльності Й. Прохазки у два з половиною рази більше. У перші 

роки існування класу у Й. Прохазки навчались тільки два учні — 

М. Сухомлинов і Г. Краль, що, можливо, пояснюється наявністю лише двох 

фаготів на балансі училища. Обидва дипломовані фахівці, отримавши після 

закінчення училища атестат другого ступеня, були працевлаштовані: 

М. Сухомлинов — працював викладачем Сумської класичної гімназії, а 

представник численної династії чеських музикантів Г. Краль — викладачем 

Харківського комерційного училища. 

Таблиця 2.1 

Список випускників Харківського музичного училища 

класу флейти і фагота старшого викладача Ф. Кучери (1889–1911) 

 

№ Прізвище, ім’я Фах 
Рік 

закінчення 

1.  Сухомлинов Микола фагот 1892 

2.  Краль Георгій фагот 1893 

3.  Борознін Андрій флейта 1895 

4.  Арабей Микола фагот 1901 

5.  Кричевський Бер флейта 1903 

6.  Борщевський Іцка флейта 1906 

7.  Слюсарев Іван фагот 1906 

8.  Левченко Дмитро фагот 1911 



 
 

82 

Всього: 
3 флейтисти 

5 фаготистів 
 

 

Серед інших відомих харківських учнів Ф. Кучери слід відзначити 

флейтистів А. Борозніна і Б. Кричевського. Андрій Борознін вважається 

одним з перших учнів класу флейти, кому вдалося пройти багаторічний 

марафон студіювання у трьох різних викладачів (К. Кестнер, Е. Прілль, 

Ф. Кучера) та успішно завершити навчання та отримати атестат другого 

ступеня [70, с. 37]. Розпочавши заняття у класі К. Кестнера, у якому 

налічувалось п’ять флейтистів і три гобоїсти, А. Борознін цілеспрямовано 

просувався до кінцевої мети і став єдиним, хто її зумів досягти. Все це 

свідчить не тільки про наполегливість молодого музиканта, але й 

відображає ситуацію з постійною плинністю контингенту учнів, з якою 

періодично стикалась адміністрація училища. Навчаючись у представників 

різних виконавських шкіл, А. Борознін на власному досвіді міг оцінити 

переваги кожного зі своїх викладачів. Однак в цьому тріо «вузькому 

професіоналу», віртуозу-флейтисту Е. Пріллю навряд чи могли скласти 

гідну конкуренцію його колеги-мультиінструменталісти, які, незважаючи на 

власні досягнення в освоєнні декількох інструментів, не спроможні були 

досягти рівня соліста-концертанта. Після закінчення училища А. Борознін 

здобув місце викладача у Харківському землеробному училищі.  

Педагогічна і виконавська діяльність іншого випускника Ф. Кучери 

флейтиста Б. Кричевського була продовжена в alma mater, викладачем якої 

він став після смерті вчителя.  

З-поміж учнів Ф. Кучери відзначається також фаготист Микита 

Погребняк, ім’я якого не вдалось знайти у списку випускників училища. 

Однак відомо, що майбутній фундатор класу фагота Саратовської 

консерваторії музичну освіту здобув у Харківському музичному училищі 

під керівництвом чеського музиканта. Початкові заняття на духових 

інструментах М. Погребняка пов’язані з військовим полковим оркестром, 
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які у подальшому були продовжені у спеціалізованому навчальному закладі 

у класі фагота Ф. Кучери. Навчаючись в училищі, талановитий учень  

брав участь у концертах училища як соліст. Найбільш активним  

періодом його сольних виступів були 1896 – 1897 рр. В одному з виступів 

восени 1896 р. у програмі концерту вказано Романс А. Ґросса, ймовірного 

наставника Ф. Кучери у Празькій консерваторії, який було виконано 

М. Погребняком [113, с. 77]. Інший опус А. Ґросса — «Фантазія на чеські 

народні мотиви» — прозвучав у концерті «…5-го учнівського музичного 

вечора для старших і середніх курсів 19-го грудня 1897 року…», а дещо 

раніше, 1 листопада 1897 р., виконавець виступив в аналогічній серії 

концертів з Ноктюрном Брозига [113, сс. 69, 73].   

Як зазначає Ю. Скворцов, вже з шістнадцятирічного віку у 1894 р. 

юний музикант починає працювати у симфонічних оркестрах Харкова, 

Баку, Ялти [145]. В оркестрі Харківського оперного театру М. Погребняк 

працював протягом восьми років. У 1910 році фаготист переїжджає у 

Москву і стає солістом Московського симфонічного оркестру під 

керівництвом С. Кусевицького. Після відкриття Саратовської консерваторії 

у 1912 р. творча діяльність музиканта впродовж восьми років була пов’язана 

з новоствореним навчальним закладом і симфонічним оркестром театру 

опери і балету, в якому М. Погребняк був солістом до від’їзду у 

Новосибірськ у 1920 р. [там само]. 

Творчу долю інших учнів класу флейти і фагота Ф. Кучери, які з 

різних причин не зуміли завершити навчання в училищі або стали 

дипломованими фахівцями, продовжили виконавську і педагогічну 

діяльність, на даний час встановити складно. Визначаючи внесок Ф. Кучери 

у розвиток музичного мистецтва Харкова, слід відзначити не тільки його 

педагогічну та інструментально-виконавську діяльність, але й 

організаторську і диригентську. Саме чеський митець стояв у витоків 

студентського оркестру Харківського технологічного інституту. Однак 
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однією з найяскравіших сторінок у його творчості стали організовані ним 

майже щорічні (1898 – 1910) літні виступи симфонічного оркестру для 

городян. Про їхню культурно-просвітницьку роль досить влучно писала 

місцева преса: «Ф. Кучера почав давати щоденні літні симфонічні концерти 

у саду Комерційного клубу. Музичні вечори для харків’ян, що знемагали від 

міжсезонного споглядання вульгарності й дурниць, якими нас пригощають 

“етуалі” літних сцен, — просто скарб, крім того, дуже доступний по ціні…» 

[148]. 

Окрім популярної, легкої музики, яка виконувалась майже щодня, 

Ф. Кучерою раз на тиждень влаштовувалися справжні симфонічні концерти 

з творів складного репертуару. Так, у газетах тих часів згадуються 

виконання увертюри до опери «Продана наречена» Б. Сметани, «Моя 

вітчизна», «Слов’янська рапсодія», Симфонія № 5 «З Нового Світу» 

А. Дворжака, Симфонія №5 Л. Бетховена, Симфонія №6 «Патетична» 

П. Чайковського тощо. У будь-якому разі, відзначав В. Сокальський, який 

публікувався у харківській пресі під псевдонімом Дон Дієз, «…у концертах 

цього невеликого (по кількості), але гарно підібраного (у сенсі окремих 

виконавців) симфонічного оркестру, на чолі якого стоїть пан Кучера… з 

репертуару виключено все непристойне і банальне» [37]. 

Високу оцінку рівня виконавської майстерності симфонічного 

колективу надає і пан Леонідов, який зазначав: «Оркестр пана Кучери 

справляє цілком позитивне враження своєю зігранністю й витонченістю 

виконання. Особливої уваги заслуговує хвиля звуку оркестру на piano й 

pianissimo. Що ж до forte, то тут нерідко простежується різкість, 

найпомітніша у мідних та дерев’яних інструментів. Пан Кучера, коли 

диригує оркестром, вносить багато життя, стильності й порядку у 

виконання…» [77]. 

Для заохочення публіки до відвідування літніх концертів Ф. Кучера 

пропонував тематичні концертні програми: вечір вальсів, вечір 
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симфонічних мініатюр, вечір симфонічних увертюр та ін. Часто вони 

складалися з творів, які виконувалися за попередніми замовленнями 

слухачів. Газета «Південний край» з приводу одного з концертів під 

керівництвом чеського диригента відзначала його творчий підхід до 

складання майбутньої програми: «Ф. Кучера в особливій об’яві, що 

роздавалася відвідувачам, просив їх, щоб вони на доданому репертуарі 

відмітили ті п’єси, які б хотіли послухати на концерті 9 серпня. Найбільша 

кількість записала увертюру до опери “Руслан та Людмила”, увертюру 

“Робесп’єр” Лутольфа і п’єси Мейербера, Мошковського, Рубінштейна, 

Мусоргського, Римського-Корсакова та Сен-Санса» [152]. 

Критики дуже ретельно слідкували за літніми концертами і 

симфонічними сезонами Ф. Кучери, звертаючи увагу на зростання 

майстерності оркестрантів, солістів, гастролерів і на поповнення репертуару 

симфонічного оркестру. Так, кореспондент місцевої газети у 1901 році 

писав: «Усього п’єс у репертуарі Ф. В. Кучери близько 800 номерів і серед 

них майже всі твори П. І. Чайковського. Концерти будуть проводитися 

щоденно о 8 вечора з великими програмами в 4 відділеннях, щочетверга 

будуть симфонічні концерти за участю запрошених солістів. Ф. В. Кучера 

добре відомий харківській публіці як талановитий диригент, і з того часу, як 

оркестр його грає в саду Комерційного клубу, сад цей відвідується дуже 

охоче» [153]. 

Особливо автори заміток вказували на просвітницьку функцію заходів 

Ф. Кучери. Так, Дон-Дієз зауважував: «І старенькі класики, і новітні автори, 

і серйозні симфонії, увертюри, сюїти, і більш дрібні музичні п’єси, вальси, 

марші, і т.п., аранжування оперних уривків, перекладання фортепіанних 

творів і найрізноманітніші соло для окремих оркестрових інструментів, — 

все це <...> підноситься слухачам, і той, хто забажав би, не пропускаючи 

жодного вечора, прослухати все, що робить пан Кучера, отримав би 

можливість познайомиться майже з усім, що є в симфонічній літературі» 
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[38]. До кожного наступного річного концертного сезону Ф. Кучера 

намагався запрошувати яскравих солістів-інструменталістів, які 

представляли різні західноєвропейські та російські виконавські школи. Все 

це давало свої плоди — публіка з задоволенням відвідувала симфонічні 

концерти. 

Проявив себе Ф. Кучера і як колекціонер нот — музикантові належала 

величезна власна нотна бібліотека, де неабияке місце займали численні 

твори композиторів-сучасників. Частина цієї бібліотеки після його смерті 

була подарована бібліотеці Харківського музичного училища. 

Багатогранна творча діяльність Ф. Кучери — виконавця-

мультиінструменталіста, педагога, диригента, музиканта-просвітителя — 

стала важливим внеском в історію розвитку музичної культури Харківщини. 

Як один з яскравих представників співтовариства чеських музикантів 

Харкова, він сприяв активізації процесу професіоналізації музичної освіти і 

інструментального виконавства регіону і підняття його на якісно новий 

рівень. Спираючись на традиції чеської виконавської школи, які базувались 

на засадах виконавського мультиінструменталізму, високій культурі 

ансамблевого і оркестрового музикування, Ф. Кучера прагнув втілювати їх у 

музично-культурний простір Слобожанщини. 

Якщо творчу постать Ф. Кучери слід сприймати, орієнтуючись на 

традиції чеської інструментальної школи, то виконавська і педагогічна 

діяльність  Гуго  Гека була безпосередньо пов’язана з німецькою 

виконавською школою. Однак і у першої, і у другої присутні спільні риси, 

котрі їх об’єднували. Йдеться, передусім, про мультиінструментальну 

оркестрову практику, витоки якої криються у штадтпфейферському мистецтві 

німецьких музикантів. Незважаючи на критичну оцінку виконавського рівня 

штадтпфейферів43, таку школу мультиінструменталізму опанували відомі 

музиканти, серед яких: Г. Ф. Телеман, Й. Й. Кванц та ін. Подібний шлях 

                         
43 Досить скептично оцінював майстерність штадтпфейферів (міських музик) Й. С. Бах. 
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творчого сходження, скоріше за все, судилося пройти і Гуго Геку (1861–

1935). У сучасних енциклопедичних виданнях, довідниках [32, с. 948; 

166 с. 143] та публікаціях [58, с. 150] зазначається, що Г. Гек закінчив 

музичну школу у Магдебурзі. Однак у «Стислому огляді…» у переліку 

викладачів Харківського училища стосовно навчального закладу, в якому 

здобував освіту музикант, подається наступна інформація — «…музичні 

класи у Стассфурті [нім. Stassfurt]»44 [70, с. 33], які вісімнадцятирічний 

юнак закінчив у 1879 р. Після цього він був прийнятий в оркестр 

Магдебурзького оперного театру45. Саме тут молодий музикант набуває 

необхідного практичного досвіду, що дозволив йому успішно продовжити 

свою кар’єру у царській Росії. Творчий шлях Г. Гека у Російській імперії 

розпочався у 1885 р. з Тифліського оперного театру, який, не зважаючи на 

нищівну пожежу (1874), продовжував ставити вистави у мало 

пристосованому «Літньому театрі». У Тифлісі німецький музикант, як 

стверджує А. Черних, поєднував гру в оркестрі з роботою в училищі [166, с. 

142–143].  

Харківський період творчості Г. Гека, відповідно до «Стислого 

огляду…», розпочинається після від’їзду Е. Прілля у Гамбург. Скоріше за 

все, це був 1889/1890 навчальний рік, оскільки, за твердженням Л. Лоренцо, 

у 1889 р. (друга половина) німецький флейтист поступив на службу у 

Гамбурзький симфонічний оркестр [181, с. 170].  

У Харкові Г. Гек продовжує свою виконавську і педагогічну 

діяльність в оркестрі оперного театру і музичного училища. Періодично 

музикант виступає з концертами у складі різних видів камерних ансамблів. 

Як уже зазначалось, протягом 1890/1891 навчального року німецький 

музикант двічі виступав як кларнетист – у складі Октету ор. 166 Ф. Шуберта 

                         
44 Стассфурт (Штассфурт) — невелике містечко соляних копалень, розташоване у землі Саксонія-Ангальт 

у  40 км. на південь від Магдебурга. 
45 Відомо, що протягом двох років (1835–37) директором Магдебурзького оперного театру і головним 

диригентом  був Р. Вагнер. Провальна прем’єра його ранньої опери «Заборонена любов» (Liebesverbot), 

яка відбулася 29 березня 1836 р. за словами композитора «… стала кінцем кар’єри як оперного 

диригента і композитора у Магдебурзі» [175, с. 5]. 
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і Септету ор. 20 Л. Бетховена [109, с. 12–13]. Серед виступів, в яких Г. Гек 

виконував партію гобоя, вказується виконання Квінтету Es-dur 

В. А. Моцарта, який прозвучав у концерті 15 січня 1895 р. [58, с. 150]. 

Досягнення Г. Гека-педагога є значно масштабнішими. Серед його 

вихованців, які навчались у Харківському музичному училищі протягом 

1890–1916 рр., особливо вирізняються імена двох видатних у майбутньому 

гобоїстів — Я. Куклеса і М. Іванова46, які мали значний вплив на 

формування і розвиток радянської гобойної школи у першій половині 

ХХ століття.  

Виконавській педагогіці Г. Гека, сформованій на традиціях 

німецької школи, основними рисами якої були вимогливість і непримиренна 

боротьба «…з усілякими проявами вульгарності й дилетантизму у музиці»47, 

була притаманна педантичність, продуманість і сувора послідовність занять 

[16, с. 27]. Все це давало змогу виховувати в учнів високий рівень 

самодисципліни і відповідальності до самостійної роботи, що у подальшому 

гарантувало їх творчому розвитку успішне подолання всіх можливих 

труднощів.  

Аналізуючи програми концертних виступів учнів класу Г. Гека, 

необхідно зазначити, що перевага надавалась творам тогочасних 

композиторів, які користувались популярністю і серед широкого загалу 

слухачів, і серед професійних виконавців. Однак, через художню 

недосконалість вони не змогли утвердитись в репертуарі гобоя і кларнета у 

наступні десятиліття. Такий однобічний підхід до формування репертуару 

важко пояснити лише популярністю і змістовною доступністю опусів 

композиторів-сучасників. Однією з причин обмеженого виконання творів 
                         
46Більш детально їхня творча діяльність буде розглянута у наступному розділі. 
47 Характеризуючи «методи» роботи Г. Гека у класі з фаху, як зазначає В. Карелова, його учень 

М. Шевченко (1899–1976) згадував:«Під час занять він використовував як диригентську паличку товсту 

указку, і, якщо учень не був підготовлений до уроку та недостатньо чітко виконував його вимоги, 

нерідко пускав цю указку у хід. Втім, якщо випадково потрапляв по гобою, при необхідності ремонтував 

інструмент сам. Характерно, що учні після такого «педагогічного прийому» намагалися більше не 

давати підстав для її застосування. <…>». Результати такої незвичної педагогіки, на думку В. Карелової, 

були не менш своєрідними: М. Шевченко вже через півтора року після початку навчання посів місце 

соліста оркестру театру оперети [58, с. 150]. 
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композиторів інших епох і стильових напрямків, зокрема, епохи бароко і 

класицизму, могла бути їх технологічна і стилістична складність. Вона 

вимагала більш тонкого володіння артикуляційною технікою, 

звукодинамічними виражальними засобами, якими за відносно недовгий 

термін навчання могли оволодіти лише окремі учні, які і включали опуси 

В. А. Моцарта, К. М. Вебера та інших композиторів у свої виступи.  

Окремого пояснення, на наш погляд, вимагає майже повна відсутність 

у репертуарі учнів духових класів творів Й. С. Баха. Зазначимо, що лише у 

1829 році з відродженням Ф. Мендельсоном «Страстей за Матвієм» 

Й. С. Баха у Берлінській вокальній академії розпочинається етап 

«нового відкриття» музики великого композитора, яка після тривалого 

забуття поступово повертається на сцену. Однак, для духових інструментів, 

зокрема для флейти і, частково, гобоя, цей процес був значно тривалішим, 

аніж для музики клавіру або струнних. 

Необхідно згадати, що перше видання флейтових сонат Й. С. Баха 

датується лише 1860 роком – вперше їх включає у репертуар професор 

Дрезденської консерваторії Моріц Фюрстенау. У Паризькій консерваторії 

«відродження» флейтових сонат розпочинається значно пізніше, їх активно 

став популяризувати Клод Таффанель після того, як у 1893 р. почав 

працювати на посаді професора класу флейти. Тому, зрозуміло, що у 

музичних навчальних закладах Російської імперії їх відсутність була 

обумовлена об’єктивними причинами. 

Педагогічна діяльність Г. Гека не обмежувалась лише викладанням 

гри на спеціальних інструментах; відомою є також його участь і в якості 

диригента учнівського симфонічного оркестру. Як зазначалось, одним з 

основних завдань навчальних закладів ІРМТ була підготовка оркестрових 

виконавців, що відображено у всіх редакціях статутних документів, 

відповідно, у навчальних планах і програмах Харківського музичного 

училища, де «сумісному музикуванню» відводилась особлива роль. 
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Призначення Г. Гека 1 вересня 1913 року керівником учнівського оркестру, 

про що йдеться у звіті за 1913/1914 навчальний рік, вимагало від нього ще 

більшої відповідальності і творчих зусиль. Музикант активно включається у 

роботу з учнівським колективом. Один з перших виступів оркестру з 

новопризначеним диригентом відбувся 26 січня 1914 р. Його програма 

включала увертюру з опери «Милосердя Тіта» В. А. Моцарта, Концертино 

ор.119 для флейти з оркестром Б. Фюрстенау, солістом якого виступив 

учень Б. Кричевського М. Солодовніков, Серенаду з балету «Зірка» 

А. Сімона і соло для гобоя з балетної сюїти «Чарівне дзеркало» 

А. Корещенка у виконанні випускника класу Г. Гека Д. Рикова, а також 

окремі арії  з опер [129, с. 23].  

Програма іншого, вже платного учнівського концерту, який відбувся 

18 лютого 1915 р., свідчить про зростання професійної майстерності 

колективу і намагання керівника розширити його репертуар, включаючи 

твори композиторів-класиків. На цей раз диригент представив на суд 

вимогливої харківської публіки  увертюру «Егмонт» і Другу симфонію 

Л. Бетховена, ІІ і ІІІ частини Концерту В. Моцарта для кларнета з оркестром 

у виконанні учня свого класу Григорія Рикова, І частну Концерту 

К. Давидова для віолончелі з оркестром48, арії з опер С. Монюшко, 

Дж. Верді, М. Глинки і твори інших композиторів [130, с. 93]. Очевидно, що 

у даному випадку спостерігається музичне розмаїття репертуару, однак 

твори композиторів епохи бароко все ще залишались поза увагою 

німецького музиканта.   

Підсумком творчої діяльності Г. Гека у Харківському музичному 

училищі безпосередньо до 1916 р. була підготовка 16 дипломованих 

фахівців (таблиця 2.2), серед яких значиться 7 кларнетистів і 9 гобоїстів. 

Наполеглива і самовіддана праця музиканта, його високопрофесійна творча 

                         
48 В програмі не зазначено номер Концерта. 
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діяльність в училищі була відзначена нагородами царського уряду49. Внесок 

Г. Гека, перш за все, пов’язаний із формуванням виконавських і 

педагогічних засад харківської гобойної школи, фундатором якої він по 

праву вважається. Закладені ним практичні і художні основи виконавського 

мистецтва, які базувались на традиціях німецької школи, здобули після 

переїзду майстра до Москви50 подальший розвиток у творчих пошуках його 

учнів51. Спираючись на технологічні і художні принципи виконавської 

естетики вчителя, вони зуміли привнести власні знахідки, котрі здебільшого 

були пов’язані з звуковиражальними засобами виконання, і, таким чином, 

відкрили нові горизонти і можливості для виконавства на гобої. 

Таблиця 2.2 

Список випускників Харківського музичного училища класу гобоя і 

кларнета викладача Г. Гека (1890–1916 рр.) 

№ Прізвище, ім’я Фах 
Рік 

закінчення 

1.  Алишев Василь кларнет 1891 

2.  Грошев Андрій        гобой 1893 

3.  Борознін Веніамін кларнет 1896 

4.  Куклес Яків        гобой 1897 

5.  Іванов Михайло        гобой 1900 

6.  Опришко Антон кларнет 1901 

7.  Переплетчиков Наум        гобой 1903 

8.  Фомін Микола        гобой 1903 

9.  Яновський Лев кларнет 1903 

10.  Бровкович Василь        гобой 1905 

11.  Арабей Петро        гобой 1906 

12.  Добровольський Микола        гобой 1909 

                         

49 6 травня 1902 р. старших викладачів Г. Гека і Ф. Кучеру «…за їх відмінно старанну і корисну службу» 

було нагороджено орденом Св. Станіслава ІІІ ступеня [117, с. 42]. 
50Протягом останніх п’ятнадцяти років (1920–1935) Г. Гек викладав у класі гобоя у Московській 

консерваторії, з 1926 р. – професор. Серед його московських учнів такі відомі гобоїсти, як А. Харитонов, 

Ф. Тессіторе, Л. Славинський, К. Юдін, С. Краснов та ін. 
51Серед послідовників «школи» Г. Гека В. Карелова вказує на В. Бровковича і М. Шевченка. Останній у 

подальшому тривалий час був викладачем класу гобоя Харківської консерваторії і солістом 

симфонічного оркестру філармонії [58, с. 150]. 



 
 

92 

13.  Наседкін Микола кларнет 1909 

14.  Бутніков Іван кларнет 1912 

15.  Риков Дмитро        гобой 1914 

16.  Константинов Василь кларнет 1916 

Всього: 
7 кларнетистів 

9 гобоїстів 
 

Окрема роль в історії Харківського музичного училища і його класів 

духових інструментів належить ще двом педагогам-виконавцям — 

Б. Кричевському (1883 – 1933) і К. Брінкбоку, яких у 1911 р. після смерті 

Ф. Кучери було запрошено викладати, відповідно, гру на флейті і фаготі. 

У цьому виборі І. Слатіна, з-поміж інших, особливо вирізняється 

випускник Харківського музичного училища Борис Кричевський [Додаток 

А.10]. Закінчивши училище по класу флейти у 1903 році, талановитий учень 

згодом поступає у Петербурзьку консерваторію, в якій у 1908 р. успішно 

завершує навчання52 й отримує диплом вільного митця. Його повернення до 

рідного міста відбулось у 1911 р. [16, с. 285]. Однак, ще до остаточного 

переїзду, флейтист виступав у Харкові з концертами. Одним з них став 

виступ молодого музиканта 16 лютого 1909 р., в якому він разом зі 

струнним оркестром виконав Сюїту № 2, h-moll Й.С. Баха [124, с. 15]. 

Скоріше за все, це була харківська прем’єра одного з кращих творінь для 

флейти геніального німецького композитора, флейтові опуси якого до того 

часу у публічних концертах у Харкові не виконувались. Вдруге, з сюїтою 

Й. С. Баха, Б. Кричевський з’являється перед земляками майже через три 

роки, 30 жовтня 1911 р. у «Історичних концертах», в яких разом з оркестром 

під орудою І. Слатіна було виконано твір [127, с. 15]. Іншою прем’єрою 

Б. Кричевського став Концерт № 2 D-dur для флейти з оркестром 

В.А. Моцарта, який вперше прозвучав у Харкові 2 грудня 1912 р. Оркестром 

цього разу диригував Ф. Бугамеллі, який в програму свого виступу включив 

                         
52 У Петербурзькій консерваторії Б. Кричевський, ймовірно, навчався у класі Ф. Степанова, який одним із 

перших російських флейтистів перейшов на більш досконалу конструкцію інструмента системи 

Т. Бьома.  
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крім маловідомих для харківської публіки творів В.А. Моцарта53, увертюру 

до опери «Повелитель духів» К.-М. Вебера і Симфонію № 1, C-dur 

Л. Бетховена [128, с. 17]. Відзначимо, що твори К.-М. Вебера у Харкові 

звучали частіше, ніж музика геніального австрійського композитора. 

«Відкриття» Б. Кричевським флейтових опусів Й. С. Баха і В. А. Моцарта 

свідчить про прагнення випускника столичної консерваторії розширити 

обмежений салонний репертуар флейти і запропонувати городянам 

високохудожні твори.  

На відміну від викладачів-попередників, Б. Кричевський навчав гри на 

одному інструменті – лише на флейті. Вузька спеціалізація у фаховій 

підготовці виконавців сприяла більш ефективному навчанню  та освоєнню 

музичного інструмента. Не менш важливими кроками у професіоналізації 

підготовки виконавців-флейтистів було збільшення контингенту учнів 

класу, який за п’ять років (1911–1916) зріс на третину (див. табл. 3), у той 

час, як у класах інших духових інструментів кількість учнів зменшувалась 

або залишалась незмінною.  

Крім педагогічної роботи в училищі, Б. Кричевський активно 

виступав як оркестровий виконавець в оперному театрі, а пізніше – і в 

інших симфонічних оркестрах Харкова54. Його повернення у рідне місто 

стало важливим кроком на шляху формування кадрового потенціалу 

висококваліфікованих виконавців і педагогів, які у майбутньому 

цілеспрямовано розвивали вітчизняну систему музичної освіти. 

Запрошення І. Слатіним випускника Амстердамської консерваторії 

К. Брінкбока на посаду викладача гри на фаготі й контрабасі слід розглядати, 

перш за все, як намагання, з одного боку, забезпечити повноцінне існування 

струнного квартету, в якому запрошений музикант як альтист зайняв місце 

свого покійного попередника. З іншого, – він також, як і Ф. Кучера, повинен 

                         
53 Як зазначається у програмі, також вперше прозвучали у концерті речитатив і арія Цариці ночі з опери 

«Чарівна флейта» В. А. Моцарта. 
54 У некролозі, підписаному колегами флейтиста, зазначено «… він працює в оркестрах Державної Опери, 

Радіоуправління, а останнім часом в оркестрі Укрфілу» [16, с. 285]. 
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був викладати гру на фаготі й контрабасі. Вже з перших виступів у новому 

концертному сезоні (1911/1912 рр.), К. Брінкбок активно  

включається у роботу квартету і впродовж місяця тричі виступає у камерних 

концертах55. Володіючи грою, за свідченням К. Білоцерківського, на багатьох 

струнних і духових інструментах [цит. за 174, с. 186], К. Брінкбок став 

продовжувачем традицій свого попередника у класі фагота і контрабаса. 

Характеризуючи його як музиканта, І. Якустіді зазначає: «Його можна 

назвати музикантом-легендою. Учень К. Брінкбока К. Білоцерківський 

розповідав про майстерну гру вчителя на багатьох духових і струнних 

інструментах, зокрема альті й флейті. Судячи з усього, це був талановитий, 

різносторонній виконавець і викладач» [там само]. 

Кількісний склад учнів класу, який в 1911 р. становив п’ять осіб, 

поступово зменшується до 2–3 учнів. У порівнянні з вчителем, учні класу 

фагота рідко брали участь у концертах училища. 

 

2.3.2 Клас мідних духових інструментів. На відміну від К. Кестнера, 

Й. Прохазки і Ф. Панченка, які в училищі працювали «за наймом», І. Слатін 

запросив Ю. Юр’яна на посаду викладача мідних інструментів як основного 

працівника [Додаток А.11, А.12, А.13]. Незважаючи на те, що офіційно 

класи духових інструментів, як уже зазначалось, було відкрито у 1886/87 

навчальному році, фактично навчання грі на валторні та корнеті-а-пістоні 

розпочалось раніше старшим братом Юрія Юр’яна Андрієм (1856–1922), 

який став активним ініціатором створення перших класів духових 

інструментів [Додаток А.14]. У звіті за 1885/86 навчальний рік вказано 

прізвища чотирьох учнів — Сергія Кованько, Якова Нурмика, Сергія  

Сачева і Павулса Юр’яна, які займались у класі валторни і корнет-а-пістона 

ординарного викладача Андрія Юр’яна; перший із них навчався на корнет-

а-пістоні, а інші – на валторні [105, с. 22]. 

                         
55 Концерти відбулись 20 жовтня, 9 і 24 листопада 1911 р. 
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А. Юр’ян у пошуках роботи приїхав до Харкова після закінчення 

Петербурзької консерваторії у 1882 р. Отримавши диплом композитора, 

органіста і валторніста, він зосередився на педагогічній діяльності, основним 

напрямом якої стало викладання теоретичних дисциплін. Працюючи 

спочатку викладачем у класах ІРМТ, а пізніше у музичному училищі, 

А. Юр’ян, як свідчать щорічні звіти, разом з І. Слатіним і Р. Генікою належав 

до групи найбільш високооплачуваних викладачів навчального закладу56. 

Високий рівень заробітної плати забезпечував йому надзвичайно великий 

обсяг педагогічного навантаження з теорії, гармонії і сольфеджіо. 

Підтвердженням цьому може слугувати звіт за 1882/1883 навчальний рік, 

згідно якому А. Юр’яну довелося викладати одному всі теоретичні предмети 

на двох відділах. Так, на спеціальному відділі з елементарної теорії музики у 

нього було 25 учениць і 5 учнів, з сольфеджіо на першому курсі 28 учениць і 

10 учнів, з сольфеджіо на другому курсі 28 учениць і 4 учні, з гармонії на 

першому курсі 18 учениць, а на другому курсі з гармонії – 8 учениць і 3 учні. 

На загальному відділі з елементарної теорії музики і сольфеджіо у нього 

навчалося на першому курсі 11 учениць і 5 учнів, а на другому курсі – 

16 учениць і 6 учнів. У цілому, загальна кількість учнів А. Юр’яна становила 

167 осіб. І хоча у наступні роки чисельність учнів була дещо меншою, 

загальне педагогічне навантаження залишалось вагомим за обсягом.  

Незважаючи на перевантаженість викладацькою роботою та активну 

концертно-виконавську діяльність, А. Юр’ян57 намагається підготувати 

фундамент для відкриття класів духових інструментів, залучаючи для цього 

свого наймолодшого брата Павулса, який стає одним з перших учнів-

духовиків. Таким чином, зусиллями Андрія Юр’яна були створені 

передумови формування класів духових інструментів. Його почин був 

                         
56 У 1885-1886 навчальному році загальна сума заробітної плати за рік у А. Юр’яна становила 2776 крб., 

Р. Геніки 2200 крб., І. Слатіна — 2479 крб. 92 коп. (директорський оклад) і 816 крб.(заробіток викладача) 

[105, с. 13]. 
57 Слід зазначити, що А. Юр’ян крім педагогічної роботи регулярно виступає у концертах як соліст і 

ансамбліст. У звіті за 1887-1888 за навчальний рік дирекція висловлювала «Юр’яну <…> свою вдячність 

за безоплатну участь у музичних зібраннях» [106, с. 3]. 
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підтриманий І. Слатіним і дирекцією Харківського відділення ІРМТ, які, 

керуючись статутами училища й Імператорського російського музичного 

товариства, офіційно оформили створення класів духових інструментів як 

базової основи для підготовки професійних виконавців-духовиків.  

Заздалегідь формуючи учнівський контингент класу духових мідних 

інструментів, А. Юр’ян для подальшого викладання у ньому пропонує 

І. Слатіну кандидатуру свого брата, який у цей час уже закінчив 

Петербурзьку консерваторію по класу валторни у професора Ф. Гоміліуса і 

встиг попрацювати один сезон в оркестрі Маріїнського театру. Директор, 

колишній вихованець Петербурзької консерваторії, який був добре 

обізнаний з традиціями професійної підготовки виконавців на духових 

інструментах в alma mater, незважаючи на наявність кваліфікованих 

місцевих оркестрантів58, запрошує Ю. Юр’яна у Харківське музичне 

училище викладати мідні духові інструменти. 

Зазначимо, що у своїй педагогічній і виконавській практиці 

Ю. Юр’ян, незважаючи на глибокі «петербурзькі коріння», більшою мірою  

спирався на традиції німецької валторнової школи і керувався у власних 

музично-естетичних уподобаннях настановами фундатора класу валторни у 

Петербурзькій консерваторії і засновника «власної школи виконавства», 

професора Фрідріха Гоміліуса.  

Надзвичайно чарівний звук німецького валторніста, який близько 

сорока років залишався солістом симфонічного оркестру Імператорського 

оперного театру, настільки вражав диригентів, що «…його запрошували 

                         
58 Якщо розглядати можливі кандидатури інших виконавців на духових мідних інструментах, яких 

І. Слатін міг запросити викладати валторну у Харківському музичному училищі, то серед місцевих 

музикантів його увагу повинен був привернути перший валторніст оперного театру Наум Волков. Саме 

«співучий» звук його інструмента вразив П. Чайковського під час перебування і репетицій концерту, 

який відбувся 14 березня 1893 р. Скоріше за все, основною причиною, яка завадила І. Слатіну запросити 

першого валторніста оперного театру Наума Волкова викладачем училища, була відсутність повноцінної 

фахової і загальної освіти. Однак, якщо відштовхуватись від відповідних пунктів нового Статуту 

училищ (1882), то категоричної заборони там не було. Зокрема у 16 пункті зазначається: «Викладачі 

художніх предметів розділяються на старших і молодших. На посади тих чи інших визначаються особи, 

які закінчили повний курс у Консерваторіях Імператорського Російського музичного товариства, у 

рівній мірі як і сторонні артисти, які знаходяться в російському або іноземному громадянстві» [158, 

с. 151]. Як бачимо, при бажанні, І. Слатін міг розглядати кандидатуру Наума Волкова як «стороннього 

артиста», але зупинив свій вибір на постаті Ю. Юр’яна, більш освіченого і дипломованого фахівця.  
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виконати соло навіть тоді, коли грав інший склад оркестру» [15, с. 5], з яким 

він не виступав59. «За свідченням сучасників, тембр звука його інструмента 

був захоплюючим, м’яким і, водночас, повним і об’ємним. Він міг 

’’співати’’ на своєму інструменті найніжніші соло, нечужими йому були і 

драматичні партії»[10, с. 12]. 

Подібним характером тембру і виразністю відрізнялось звучання 

валторни і в Юрія Юр’яна — учня поважного професора, який з приїздом у 

Харків починає активну виконавську і диригентську діяльність. В одній із 

рецензій маститого харківського музичного критика Р. Геніки знаходимо 

достатньо влучні слова, котрі у повній мірі відображають індивідуальність і 

легкість валторнового звучання початківця-педагога і виконавця.  

«Валторнові соло Ю. Юр’яна, — відзначав критик, — засвідчили, що цей 

молодий, талановитий артист чудово виконав Largo Г. Генделя і Аdagio 

Й. С. Баха, пофрантував м’яким, соковитим звуком і тонкою експресією»60.  

В цьому лаконічному вислові Р. Геніки показані три важливі сторони 

виконавської техніки музиканта, а саме — легкість і гнучкість володіння 

амбушуром, м’якість і повнота звука і широкий спектр звукодинамічних і 

виражальних засобів.  

У характеристиці виконавського стилю Фрідріха Гоміліуса та 

Юріса Юр’яна, яка лунала з вуст сучасників в їхню адресу, можна виявити 

подібні епітети, котрі вказують на м’якість і повноту звучання валторни. 

Той факт, що в обох випадках в центрі уваги критиків опиняється звук 

виконавців свідчить про неабияку його красоту і самобутність, яка не могла 

залишитись не поміченою слухачами. Все це дає підстави стверджувати, що 
                         
59 У лексиконі Рімана Фрідріх Християн Гоміліус (1813–1902) вказаний як видатний німецький валторніст. 

Музичну освіту він отримав у Дрездені, навчаючись грі на валторні у Ф. А. Moшке (1798–1863) і 

віолончелі у Ф. А. Куммера. З 1830 по 1838 рр. Ф. Х. Гоміліус — музикант військового оркестру столиці 

Саксонії. Організований ним квартет валторн став важливим захопленням музиканта і спонукав його до 

створення перекладень для оригінального складу інструментів. У 1838 р. Ф. Х. Гоміліус переселяється у 

Росію і впродовж майже чотирьох десятиліть (1877) залишався першим валторністом в Імператорських 

театрах Санкт–Петербурга. З 1873 но по 1899 рр. німецький музикант працював професором по класу 

валторни у Санкт–Петербурзькій консерваторії. В випуску «Загальної музичної газети» (Allgemeinen 

musikalischen Zeitung) за червень 1847 р. збереглись стисла замітка про сольний виступ Ф. Х. Гоміліуса з 

Концертино К-.М. Вебера, виконання якого вимагало володіння технікою акордової гри на валторні.  
60 Газета «Південний край» від 25 березня 1890 р. [Цит. за 16, с. 34]. 
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Юріс Юр’ян, як і його вчитель, у своїх пріоритетах орієнтувався на 

досягнення м’якості і тембрової барвистості й повноти звука.  

У Музичних зборах ІРМТ Ю. Юр’ян брав постійну участь, виконуючи 

різноманітні та складні твори, що зафіксовано у Звітах ІРМТ. Наприклад, 

16.12.1885 пролунало Adagio для валторни Вебера та «Пісня без слів» 

Клефеля [105, c. 6], 14.11. 1889 р. у концерті Другого камерного зібрання 

виконувались Фантазії для валторни Ф. Лоренца і Баркароли на народні 

латиські теми для валторни А. Юр’яна [звіт 1888/1889]; 7.02 1888 р. у 

концерті П’ятого камерного зібрання пролунав Секстет Еs-dur Ш. Мошелеса 

op.35 для фортепіано, скрипки, віолончелі, флейти й двох валторн (разомі з 

Р. Генікою, А. Пестелем, О. Е. фон Гленом, К. Кестнером та А. Юр’яном; у 

концерті 23.03. 1892 р. пролунав Септет ор.29 Бетховена (за участі 

Ю. Юр’яна, Г. Гека, Ф. Кучери та ін.) [109, c.13], у Третьому 

загальнодоступному симфонічному концерті 21.11. 1891 р. Юр’ян брав 

участь у виконанні Октету ор. 116 Ф.Шуберта61 [109, c.12], у Другому 

(камерному) концерті 15.01.1895 р. виступав у складі ансамблю з 

Р. Генікою, Г. Геком, Ф. Панченком і Ф. Кучерою у прем’єрному виконанні 

Квінтету Моцарта Es-dur (для ф-но, гобоя, кларнета, валторни і фагота)  

[112, c.10]. 

Стандарти технології звуковидобування, закладені Ф. Гоміліусом, 

стали визначальним фактором і основною складовою технологічних засад 

Петербурзької валторнової школи останньої четверті ХІХ ст. і у 

подальшому отримали динамічний розвиток у його послідовників62. Юрій 

                         
61Октет для двох скрипок, альта, віолончелі, валторни, фагота і кларнета пролунав за участі також 

Горського, Заславського, Дочевського, Глазера, Булгакова, Кучери, Гека. 
62Серед них відзначається постать Яна Тамма, який ще під час навчання став активним асистентом 

поважного професора, допомагаючи вчителю у проведенні занять зі студентами. Вибудовуючи 

генеалогічні корені становлення і розвитку класу валторни Петербурзької консерваторії і процес 

формування петербурзької валторнової школи, В. Бобковська зазначає, що Я. Тамм «… не тільки 

успадкував[у Гоміліуса] шляхетність звучання інструмента, але й збагатив його. Від Я. Д. Тамма 

керівництво валторнового класу перейшло безпосередньо до Михайла Миколайовича Буяновського, 

який присвятив своє життя валторновому класу, а потім Павлу Костянтиновичу Орєхову і Віталію 

Михайловичу Буяновському. Таким чином, ми бачимо сильний вплив творчих ідей Ф. А.  Гоміліуса. Це 

той рідкісний випадок, коли традиції школи передавалися по прямій лінії протягом тривалого часу» [15, 

с. 6]. 
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Юр’ян, безумовно, був одним з них і у Харкові продовжив втілювати ідеї 

свого німецького вчителя не тільки у власному виконавстві, але й у процесі 

підготовки місцевих музикантів. Однак прагнення до досягнення звукового 

ідеалу не єдиний принцип виконавської педагогіки Ф. Гоміліуса, який 

розвивав у своїй виконавській і педагогічній діяльності Ю. Юр’ян. 

Прищеплена вчителем з студентських років любов до ансамблевого 

музикування, а також безпосередня участь у квартеті валторн, до якого 

німецький професор відносився надзвичайно трепетно, стала ще одним 

напрямком послідовного розвитку його ідей у виконавстві і педагогіці 

молодого викладача. Все це свідчить про те, що Юрій Юр’ян, успадкувавши 

технологічні й художні засади виконавської естетики безпосереднього 

представника німецької валторнової школи Ф. Гоміліуса, продовжив 

втілювати їх на просторах Слобожанщини у власній виконавській і 

педагогічній творчості та через своїх учнів. Неможливо обійти діяльність 

Ю. Юр’яна як керівника дитячого духового оркестру Олександрійського 

притулку. Лише через рік після його організації оркестр вже давав концерт 

у залі Комерційного клубу63, виконавши серед інших творів «Марш» і 

«Серенаду» Ф. Шуберта, увертюру Ф. Зуппе, Циганський хор з опери 

«Преціоза» К.-М. Вебера, Марш з опери «Тангейзер», Вступ до третього 

акту й Хор наречених з опери «Лоенгрін» Р. Вагнера, Вступ до опери 

«Лорелей» М. Бруха, «Слався» М. Глинки. У рецензії від 21.10 

висловлюється «повний захват», наголошується на «неймовірних 

результатах»: «Взагалі всі номери виконали хлопчики не тільки технічно 

чисто, з необхідними відтінками, але навіть із захопленням, і без 

перебільшення можна сказати, що оркестр хлопчиків Олександрівського 

притулку вже тепер виконує не гірше, ніж наші кращі провінційні військові 

оркестри. Зокрема необхідно помітити, що найкраще були виконані саме 

складні твори Р. Вагнера. Наприкінці Маршу з опери “Тангейзер” 

                         
63 Відомо, до речі, що гру дитячого оркестру чув під час свого перебування у Харкові й П. Чайковський, 

залишивши схвальні відгуки. 
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хизувалися баси ясним виконанням швидкої фігурації, — а у Серенаді 

Ф. Шуберта видавався перший корнет м’яким виконанням мелодії. Взагалі 

всі духові мідні інструменти відрізнялися м’яким тоном. Щодо кларнетів не 

можна не помітити, що вони в окремих випадках заглушалися ударами 

великого барабана; число кларнетів на майбутнє треба збільшити, щоб вони 

могли успішно змагатися з групами мідних і ударних інструментів» [100]. 

В. Богданов, аналізуючи діяльність Ю. Юр’яна, доходить висновку, що 

«Ю. Юр’ян виховував хлопчиків на іншій професійній основі, ніж більшість 

викладачів з духових інструментів того часу. Докладних даних про його 

метод занять не збереглося, успіхи його викладання були очевидні, про що 

відзначалося у пресі. Ю. Юр’ян, навчаючи своїх вихованців, стежив також 

за гармонійним розвитком талантів, не обмежуючись прищеплюванням 

чисто технічних навичок, розвиваючи їхній світогляд і музичну культуру» 

[18, с. 36]. 

Важливим у осягненні творчого методу Ю. Юр’яна є, на нашу думку, 

й те, що він був виконавцем ще й на органі. Так, у Восьмому Музичному 

зібранні, присвяченому пам’яті А. Рубінштейна від 15.03.1901 р. саме 

Ю. Юр’ян грав на органі у виконанні Реквієму В. А. Моцарта [108, c. 7].   

Педагогічна діяльність Юріса Юр’яна у Харківському музичному 

училищі продовжувалась майже 22 роки. За цей час йому вдалося 

підготувати 19 випускників, серед яких значиться 8 валторністів, 8 трубачів 

і 3 тромбоністи (див. таблицю 2.3). Найбільш чисельними в цьому списку є 

кількість валторністів і трубачів.  

Серед його учнів — найбільш відомих у подальшому виконавців на 

мідних духових інструментах, був і рідний брат Павло (Павулс). Музично-

теоретичні предмети і хоровий спів Павлус опановував у старшого брата, 

Андрія Юр’яна64. Аналізуючи списки випускників Юріса Юр’яна можна 

знайти ім’я ще одного відомого музиканта, тромбоніста Петра Волкова, 

                         
64Творчість П. Юр’яна більш детальніше буде розглянута у наступному розділі. 



 
 

101 

сина вже згадуваного валторніста Наума Волкова. Як вказано у звіті за 

1896/1897 навчальний рік, він разом з іншими учнями склав випускні іспити 

зі спеціальних художніх предметів [70, с. 50]. Мова йде про видатного 

музиканта і педагога Петра Наумовича Волкова (1877–1933), який згодом 

вступив у Петербурзьку консерваторію (клас тромбона Ф. Тюрнера) і у 

1900 році її успішно закінчив. 

Таблиця 2.3 

Список випускників класу труби, валторни і тромбона старшого 

ординарного викладача Харківського музичного училища  

Ю. Юр’яна (1886–1907) 

№ Прізвище, ім’я Фах Рік закінчення 

1.  Нурмік Яків Валторна 1890 

2.  Юр’ян Павло Валторна 1890 

3.  Катанський Василь      Труба     1890 

4.  Сачев Сергій Валторна 1891 

5.  Катанський Дмитро      Тромбон 1892 

6.  Спрингіс Карл Валторна 1894 

7.  Левшаков Віктор      Труба 1897 

8.  Волков Петро      Тромбон 1897 

9.  Сачев Микола Валторна 1898 

10.  Григор’єв Микола      Труба 1898 

11.  Люфт Йосиф      Труба 1900 

12.  Білоцерковський Григорій Валторна 1903 

13.  Гудима Яків Валторна 1903 

14.  Гапонов Петро      Труба 1903 

15.  Муравйов Василь      Тромбон 1903 

16.  Морозов Мелетій Валторна 1905 

17.  Елькін Авраам      Труба 1906 

18.  Ткаченко Семен      Труба 1907 

19.  Дандорф Адольф      Труба 1908 
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Продуктивність Ю. Юр’яна як викладача можна відстежити, 

аналізуючи Звіти ХВ ІРМТ і музичного училища різних років, у котрих 

надано програми виступів у концертах, в тому числі — учнів класів духових 

інструментів. Так, у концерті за листопад 1885 р. учень Юр’ян П. виконав 

Andante Матіса; у концерті від 21.11.1887 р. учень Катанський В. виконав 

Романс «Сулейка» Ф. Мендельсона [106, c. 47]. Концерт від 28.11. того ж 

року був представлений декількома учнями: учень Нурмік виконав «In die 

Ferne» Бюхнера; Катанський В. — «Бажання» Рубінштейна, «Весняну 

пісню» Бетховена, учень Сачев зіграв твори Бетховена «Erinnerung», 

«Gretels Warnung», а квартет (Катанський В., Нурмік, Сачев, Катанський Д.) 

виконали «Der Lindenbaum» Шуберта та «Fanfare» Лінднера [106, c. 50]. 2 

листопада 1888 р. відбувся концерт учнів музичного училища, у котрому 

учень Гордєєв виконав Tre giorni Перголезі, учень Катанський Д. — «Der 

Trompeter» Несслєра, а всі (!) учні класу виконали «Marcia Funebre» 

Вернера і «Lützov`s wilde Jagd» Вебера [107, c. 55]. Останні два твори 

ансамбль мідних духових (Катанський В., Юр’ян, Сачев, Нурмік, 

Катанський Д., Гордєєв, Сурмелі) виконав в один із Музичних вечорів у залі 

Дворянського Зібрання 29.01.1889 (при виключній участі учнів музичного 

училища) [107, c. 59]. Треба, до речі, звернути увагу, що виступи учнів 

музичного училища були досить частими, але концерти розрізнялися. Так, у 

Звітах згадуються вечори нижчих і середніх курсів, середніх і вищих курсів, 

закриті (у присутності тільки викладачів і учнів) і відкриті (на яких були 

присутні сторонні слухачі), концерти за участі найбільш успішних учнів У 

всіх концертах, як правило, брали участь учні різних класів 

(інструментальних й вокальних). Але Музичні вечори в залі Дворянського 

зібрання були, авжеж, найбільш відповідальними. Отже, участь в таких 

концертах учнів класу Ю. Юр’яна є дуже показовою. 

Важливим у педагогіці Ю. Юр’яна, як здається, є і постійне 

розширення репертуару. Так, у концерті 31 березня 1889 р. брали участь 
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учні Нурмін та Сачев і виконали, відповідно, Jehnsucht Готвальда і 

«Trüringer Gebirgsklänge» Лоренца [107, c. 58], у виконанні учня 

Катанського в концерті від 23.02.1892 р. пролунало Концертіно для 

тромбона Закса (з акомпанементом оркестру) [109, c. 16], у Програмі 3-го 

Учнівського музичного вечора для старших курсів 13.12.1891 р., учень 

Папевський виконав «Фантазію» для корнет-а-пістона Г. Россарі, учень 

Поташніков — Романс Л. Бетховена для того ж інструмента [109, c. 69]. 

Наступного року учень Поташніков у концерті від 13.11.1892 р. виконав 

досить складну Фантазію Мейєрбера з опери «Африканка» (для корнет-а-

пістона) [110, c. 66], у концерті від 15.03.93 — Соло для корнета Гоха [110, 

c. 69]. У концерті від 3.02.1893 учень Спрингіс виконував Andante con moto з 

Другого концерта Матіса [110, c. 68]; у Програмі Другого учнівського 

вечора для старших і середніх курсів від 16.11.1893 р., значиться виконання 

Романсу Поліни з опери «Пікова Дама» учнем Лєвшаковим (корнет) [112, 

c. 66], той же учень на Третьому учнівському публічному музичному вечорі 

для вищих й середніх курсів виконав Фантазію для корнета Козлека [113, 

c. 79]; у програмі Першого Музичного вечора при виключній участі учнів 

Музичного училища 5.02.1895 р. значиться Фантазія для корнет-а-пістона 

Гоха «Nächklange aus dem Zillerthal», котру виконав учень Григор’єв [113, 

c. 12], Арія з опери «Фенелла» Обера пролунала на 5-му учнівському 

музичному вечорі для старших і середніх курсів 10.03.1895 р. у виконанні 

учня Сачева [там само, c. 63], у виконанні того ж учня на Третьому 

учнівському публічному музичному вечорі для вищих й середніх курсів 

можна було послухати Andante для валторни Матіса [112, c. 79]; Nordische 

Fantasia для корнет-а-пістона Гоха було виконано Григор’євим на Першому 

учнівському вечорі для старших і середніх курсів у 1896 р. [113, c.77], на 

Третьому учнівському (не публічному) учнівському вечорі для нищих і 

середніх курсів  25.11.1897 р. з Lob der Thräuen для валторни Ф. Шуберта 

виступив Білоцерковський  [113, c.71], він же виконав романс для валторни 
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«Біля моря» Ф. Шуберта на Шостому учнівському музичному вечорі для 

середніх і вищих курсів (не публічному) 11.03.1897 р., а вже у 1901 р. — 

Концерт № 3 для валторни Матіса [116, c.69], у 1902 р., на концерті П’ятого 

учнівського музичного вечора 15.11., Концерт для валторни Ф. Штрауса  

[118, c. 71]. Учень Луфт у двох концертах 1898 р. виконував Fantaisie 

brilliante для корнета Гоха [115, c. 66], учень Гапонов — «Пісню Леля» 

М. Римського-Корсакова [115, c. 68], Концерт для труби Бьома [116, c. 9], 

Арію Князя з опери «Русалка» О. Даргомижського [117, c. 70], «Концертну 

арію для труби» Козлека [117, c. 76]; учень Морозов — «In die Ferne» 

Бюхнера [115, c. 70], Andante для валторни Гольтермана [116, c. 67], 

«Romantischer Nachhall» Ейхборна [117, c. 67], романс для валторни «Les 

Adienx» Ф. Штрауса [119, c. 83], який було виконано на учнівському вечорі 

всіх курсів 8.11.1903 р., Концерт Матіса для валторни [119, c. 93], 

Концертштюк №3 ор. 39 того ж автора [120, c. 88]; учень Муравйов на 

П’ятому публічному учнівському музичному вечорі для середніх і вищих 

курсів 26.01.1902 р. виконав «Елегію» для тромбона Вейсборна, він же брав 

участь у публічному концерті найбільш успішних учнів училища 24–

25.05.1902 р. з виконанням «Концертино» для тромбона Закса [117, c.75], 

«Kirchenarie» для тромбона Гольтермана [118, c. 72], Концерт Es-dur Давида 

[118, c. 78]. Учень Вельнер на 6-му учнівському музичному вечорі для 

середніх курсів 9.03.1902 р. відкрив друге відділення Романсом Поліни з 

опери «Пікова Дама» (аранжування для труби) [117, c. 71], учень Романов 

брав участь у публічному концерті найбільш успішних учнів всіх курсів та 

спеціальностей 26–27.05.1903 р. з «Аделаїдою» для валторни Бетховена 

[118, c. 79], «Елегією» для валторни Лоренца [120, c. 82]; учень Ткаченко 

брав участь у платних музичних вечорах при виключній участі учнів 

музичного училища 12.02.1905 р. з Фантазією «Страделла» для труби Вурма 

[120, c. 16], Романсом для труби Рубінштейна [там само, c. 80], Концертною 

арією для труби Козлека [там само, c. 89]. Учень Елькін виконував «Елегію» 



 
 

105 

для труби Ернста (5-6 учнівський музичний вечір для всіх курсів 21–

22.03.1906 р [121, c. 85]; учень Дандорф  у публічних учнівських концертах 

1906 р. — Фантазію на мотиви з опери «Аскольдова могила» 

Верстовського-Поппа [122, c. 84], Концертну фантазію для труби Вебера-

Гоха [там само, c. 90]. 

Отже, репертуар класу Ю. Юр’яна був достатньо розмаїтим, включав як 

кантиленні, так і віртуозні, як малі, так й масштабні концертні твори, 

оригінальні твори й перекладення вокальної музики. Останнє, на наш погляд, 

є дуже важливим, бо сприяло вихованню вокального інтонування при грі на 

мідних духових інструментах. З аналізу репертуару стає помітно, що він 

сприяв комплексному розвитку виконавців і постійно оновлювався (майже 

нема творів, що повторювалися у концертах).  

Доречно й те, що у програмі курсу навчання грі на духових 

інструментах були твори для самостійного опанування, але їхнє виконання 

оцінювалося на іспитах. Так, на іспиті 1894 р. зафіксовано виконання учнем 

Спрингісом Caprice de Concert op.12 Тершака [111, c. 74], в іспиті 1895 р. — 

виконання самостійно вивчених гам, Етюду № 5 Вурма, Концертної арії 

Козлека (учень В. Левшаков, труба) та гам, Етюду № 21 Копраша, 2-ї та 3-ї 

чч. Концертіно ор.4 Давида (учень П. Волков) [112, c. 83]; М. Сачевим був 

самостійно вивчений Романс G-dur Крейцера і виконаний на іспиті у 1898 р. 

[114, c. 78], В. Муравйовим вивчено та виконано на іспиті 1903 р. Andante 

Глюка [118, c. 77], М. Морозовим на кінцевому іспиті було представлено 

самостійно вивчену «Die Allmacht» op.79 Шуберта [120, c. 87], С. Ткаченком 

— «Елегію» К.-М. Вебера, А. Елькіним — «Романс» Парлова [121, c. 91]. 

Ансамблеве музикування було важливою стороною навчання грі на 

духових інструментах у класі Ю. Юр’яна. У жовтні, у концерті від 

21.11. 1887 р., брав участь квартет з учнів Ю. Юр’яна (Катанський 1-й, 

Юр’ян, Нурмік, Катанський 2-й) з виконанням Квартету Моцарта [106, 

c.47], ансамбль у складі учнів Григор’єва, Левшакова, Толчинського, 
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Спрингіса, Волкова на Музичному вечорі при виключній участі учнів 

музичного училища від 12.12.1893 р. виконав «Світ такий прекрасний» 

А. Юр’яна і «Прекрасна Елла» Р. Шумана. Один із концертів 1897 р. 

включав виступ ансамблю з двох труб, валторни і тромбону, що складався з 

учнів Левшакова, Григор’єва, Сачева, Волкова — вони виконали Andante 

(Ade) Абта й Allegro (Die jungen Musikanten) Кюкена [112, c. 82]. Деякі 

аранжування Ю. Юр’ян здійснював і валсними зусиллями. Наприклад, 

12.03. 1900 р. на учнівському вечорі у присутності почесного гостя 

А. Аренського виступав октет (Луфт, Гапонов — вищі курси, Гудимов, 

Білоцерковський — середні курси, Морозов, Старков, Муравйов — нижчі 

курси, Спрингіс — випускник училища), котрий виконав Інтродукцію і Хор 

з опери «Евріанта» К.-М. Вебера у перекладенні Ю. Юр’яна для двох 

корнетів, чотирьох валторн і двох тромбонів [108, c.80]. В одному з 

концертів 1902 р. учнями його класу (під орудою вчителя) було виконано 

«Відозву Короля Генріха» з опери «Лоенгрін» Р. Вагнера у перекладенні для 

трьох труб, чотирьох валторн, трьох тромбонів, туби й литавр [117, c. 74]. 

Слід відзначити, що учні Ю. Юр’яна як високопрофесійні музиканти 

були затребувані в оркестрах і навчальних закладах всіх рівнів. Окремі з 

них закінчували училище за двома спеціальностями, як інструменталісти і 

теоретики, чому у певній мірі сприяли певні обставини, а саме, те, що один 

з братів викладав теоретичні дисципліни. Прагнення до здобуття двох 

спеціальностей було характерне для учнів перших випусків. Наприклад, 

Нурмік Яків у 1888 р. закінчив училище як теоретик у Андрія Юр’яна, а у 

1890 р. – по класу валторни, отримавши і у першому, і у другому випадку 

атестат першого ступеня [70, с. 43]. Як уже зазначалось раніше, Я. Нурмік 

разом з Павулсом Юр’яном був у числі перших учнів класу мідних духових 

інструментів (ще до офіційного відкриття класів). Подальша його музично-

педагогічна діяльність пов’язана з Сумським реальним училищем і 

Харківським музичним училищем. В останньому він почав працювати на 
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посаді «позаштатного викладача теорії музики і сольфеджіо» [106, с. 31], 

одразу ж по закінченню теоретичного класу. 

Інший випускник — Василь Катанський, однокурсник Я. Нурміка, 

разом з яким закінчив училище і як музикознавець, і як інструменталіст65. 

Ще під час навчання в училищі, Василь досить часто виступав у концертах, 

які вказані у звітах, як соліст і ансамбліст.  

Його творча діяльність починалась спочатку у 122-му Тамбовському 

піхотному полку на посаді капельмейстера духового оркестру, котрий 

базувався у Харкові [Додаток А.15]. Саме військовий оркестр 

В. Катанського як одного з учасників авторського концерту 

П. Чайковського згадує І. Букінік у своїх спогадах: «На другий день, 12-го 

березня, об одинадцятій годині ранку відбулася друга репетиція, в цій 

репетиції вже брав участь і військовий оркестр для фіналу [увертюри] 

“1812” під керуванням військового капельмейстера В. Й. Катанського 

(закінчив Харківське музичне училище) разом зі дзвонами. <…> Репетиція 

тривала дуже довго, близько чотирьох годин. Петро Ілліч все 

прилаштовував дзвони до звучання військового оркестру; міняв для них 

місця, приміщення, нарешті вирішив військовий оркестр помістити у 

наступній, сусідній кімнаті, а дзвони поставити за кілька кімнат від залу…» 

[23]. 

Василь Катанський проявив себе не тільки як талановитий диригент і 

керівник оркестру, але й як сміливий, мужній воїн. Збереглись окремі 

документи, які свідчать про участь військового капельмейстера у російсько-

японській війні (1904–1905) у складі 122-го Тамбовського піхотного полку. 

У битві при Кангуаліне 17–18 липня Василь Катанський отримав поранення, 

про що інформував Генштаб генерал-лейтенант Сахаров у своїй телеграмі 

від 25 липня 1904 р.66. 

                         
65Серед трубачів тільки Я. Нурмік складав заключні іспити з художніх дисциплін. 
66 У телеграмі від 18 липня 1904 р. генерал-ад’ютант Куропаткін так описує бої проти японців під 

Кангуаліном: «…18 липня, три японські армії відновили наступальні дії на південному фронті. 

Ар’єргарди наполегливо оборонялися, поки противник не виявив значно більших сил, і потім поступово 
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Як свідчать щорічні звіти училища, Василь Катанський поєднував 

службу військового капельмейстера із викладанням теоретичних дисциплін 

в alma mater [70, с. 39]. У списках викладачів художніх предметів він, 

починаючи з 1891/1892 навчального року по 1906/1907 навчальний 

рік,значиться як молодший викладач елементарної теорії музики і 

сольфеджіо. З 1907/1908 навчального року його кваліфікаційну педагогічну 

категорію було підвищено до рівня викладача, в рангу якого В. Катанський 

працював до кінця життя. У некролозі, котрий поміщено у звіті за 1911/1912 

навчальний рік, зазначається, що Василь Йосипович Катанський, «людина 

видатних здібностей <…> раптово помер 11 вересня 1911 року» [127, с. 60]. 

Висловлюючи скорботу з «важко замінимої втрати», дирекція училища 

відмічає невтомність рідкісного за своїми знаннями, досвідом та 

добросовісному відношенню до справи педагога, котрий впродовж більш 

20 років прослужив в училищі [Там само, с. 60]. 

Творча діяльність музиканта тривала водночас у трьох установах — 

122-му Тамбовському піхотному полку, музичному училищі й  

реальному повітовому міському училищі. Його відсутність під час участі у 

військових діях на Далекому Сході не завадила дирекції у звіті за 1903/1904 

і наступний роки включати В. Катанського у склад викладачів училища, які 

безпосередньо працювали у навчальному закладі. Очевидно, що Василь 

Йосипович, як і багато інших викладачів, не входив у перелік штатних 

працівників училища, а виконував обов’язки у статусі сумісника. Основним 

місцем його служби був військовий оркестр 122-го Тамбовського піхотного 

полку, з яким капельмейстеру прийшлось пройти через бойові 

випробування російсько-японської війни. 

Поле творчої діяльності В. Катанського не обмежувалось лише 

викладанням теоретичних предметів і диригуванням, він також був знаним і 

                                                                              

відходили у напрямку до Хайчену. Загін у Сімучена, за відомостями до 3-х годин після полудня, з 

успіхом утримував наступ  противника, спрямоване на правий фланг його розташування у Кангуаліна і 

завдав японцям великі втрати. <…> У нас вбиті 2 офіцери і поранений 1, нижніх чинів вбито і поранено 

20…» (http://www.samoupravlenie.ru/36-14.php). 
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як композитор. Збереглись окремі його твори, поява яких відноситься до 

кінця ХІХ і початку ХХ століття. Одним з них є вальс «Напередодні» 

(«Накануне») для фортепіано, ор. 1267. Незважаючи на те, що музичний твір 

написано і видано для фортепіано, в оригінальній версії він був створений 

військовим капельмейстером для духового оркестру. У двох варіантах 

також існує вальс «На Байкалі»68, популярний під час російсько-японської 

війни. Серед творів танцювального жанру необхідно вказати й на інші 

опуси композитора: «Подруга життя» («Подруга жизни»), «Комета Галлея», 

«Лови момент», «Кінець століття» («Конец века»), які на початку 

ХХ століття користувались надзвичайною популярністю. Підтвердженням 

тому є грамплатівки відомих вітчизняних і зарубіжних фірм, на яких 

збереглись рідкісні записи опусів В. Катанського, здійснені у 1909–1911 рр. 

у виконанні духового оркестру та окремих солістів69. 

Продовжував працювати в училищі після його закінчення у 1892 р. й 

інший випускник Ю. Юр’яна по класу тромбона – Дмитро Катанський (брат 

В. Катанського). В «Стислому огляді…» у відомостях про випускників його 

посада вказана наступним чином: «Служить при училищі, приймає участь в 

оркестрі музичного училища» [70, с. 41], [Додаток А.16].  

Зосередившись на одній спеціальності, тромбоніст досяг неабияких 

результатів і періодично виступав у концертах як соліст. В одному з 

виступів 1892 р. музикант виконав Концертіно Е. Закса у супроводі 

учнівського оркестру. Ймовірно, цей твір маловідомого німецького 

композитора був у програмі випускного іспиту Д. Катанського, адже саме в 

цьому році він закінчив училище. Зазначимо, що за рівнем складності 

Концертіно цілком відповідає сучасним вимогам програм музичних 

училищ, а враховуючи, що Д. Катанський був першим випускником 

                         
67 Опублікований у Харкові видавництвом Є. В. Горбунова. 
68 Катанский В. «На Байкале». Вальс-для ф-п. Соч. 18. Печ. в лит. Гроссе В. М., М. 
69 На сайті «Мир русской грамзаписи» у показнику імен існує окрема рубрика «Катанский», в якій 

розміщені рідкісні грамзаписи творів композитора (http://www.russian-

records.com/search.php?search_keywords= %CA%E0%F2%E0%ED%F1%EA%E8%E9&sessionid=sorb1omg 

4m9q53rjfnabu63h74&l=russian). 

http://www.russian-records.com/search.php?search_keywords=%20%CA%E0%F2%E0%ED%F1%EA%E8%E9
http://www.russian-records.com/search.php?search_keywords=%20%CA%E0%F2%E0%ED%F1%EA%E8%E9
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Харківського музичного училища зі спеціальності тромбон, то таке 

відкриття слід вважати неабияким успіхом.  

Офіційні посадові обов’язки, які після закінчення училища було 

покладено на Дмитра Катанського, пов’язані з виконанням функцій 

бухгалтера і бібліотекаря. Саме так вказані посади випускника-тромбоніста 

у всіх звітах включно до 1916 р. Враховуючи той факт, що у штатному 

розписі ІРМТ і училища посади оркестрових музикантів не були 

передбачені, І. Слатін знаходить можливість запросити кваліфікованого 

виконавця на єдину офіційну штатну одиницю бібліотекаря, яка була 

безпосередньо пов’язана з діяльністю симфонічного оркестру училища. 

Виконуючи функції бухгалтера і бібліотекаря, Д. Катанський фактично стає 

основним помічником директора у фінансових і адміністративно-

господарських питаннях. Все це дало змогу незмінному керівникові 

оркестрових зібрань Харківського відділення ІРМТ, диригентові оркестру і 

директору училища І. Слатіну приділяти творчій роботі більшу увагу.  

Однак, адміністративно-фінансова і творча діяльність Д. Катанського 

не обмежувалась лише рамками діяльності в училищі; як талановитий 

музикант він суміщав одночасно роботу у музичному училищі й оркестрі 

оперного театру, а після відкриття Харківської консерваторії очолив клас 

тромбона. 

Разом із тим, не зовсім зрозумілою залишається позиція І. Слатіна 

стосовно можливості призначення молодого і талановитого виконавця на 

посаду викладача-тромбоніста після закінчення училища. Адже, якщо 

враховувати ситуацію, коли один педагог-фахівець одночасно викладав гру 

на декількох інструментах, що спостерігається майже у всіх класах духових, 

то очевидно, що такий підхід не зовсім відповідав тим принципам високого 

професіоналізму, які сповідував директор училища у вирішенні кадрових 

питань. Безумовно, у даному випадку мова не йде про виконавців-

мультиінструменталістів, які освоїли гру на декількох духових інструментах 
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і на високому рівні володіли ними.  

Стосовно класів мідних духових інструментів Харківського 

музичного училища, зазначимо, що на відміну від дерев’яних, кадровий 

склад викладачів впродовж тридцятирічного періоду існування змінювався 

лише один раз у 1907/1908 навчальному році, коли Юрій Юр’ян покинув 

Харків і переїхав на батьківщину, а його клас у повному складі перейшов до 

старшого брата Андрію. Однак і в цьому випадку викладання гри на трубі, 

валторні і тромбоні було зосереджено в особі одного фахівця, який не був 

виконавцем-мультиінструменталістом на духових інструментах, хоча й 

закінчив Петербурзьку консерваторію як органіст, валторніст, теоретик і 

хоровий диригент. У такій ситуації призначення Д. Катанського викладачем 

по класу тромбона сприяло б підвищенню рівня викладання фахових 

дисциплін, адже вузька спеціалізація є більш ефективним методом 

навчання. Однак І. Слатін не намагається вносити зміни у навчальний 

процес і переорієнтовуватись на вузьких фахівців. Основною причиною 

тому, очевидно, була малочисельність учнів у класах з кожної спеціалізації 

(інструмента), що не давало можливості забезпечити повноцінне 

педагогічне навантаження викладачам.  

Дана гіпотеза підтверджується й аналізом контингенту учнів, які 

навчались грі на тромбоні. Як вже вказувалось раніше, за весь період роботи 

Ю. Юр’яна в училищі закінчили навчання і отримали атестат 3 випускники-

тромбоністи: Д. Катанський, П. Волков і В. Муравйов. Незважаючи на те, 

що загальна кількість учнів, які навчались грі на тромбоні, у класі 

Ю. Юр’яна була більшою, оскільки не всі завершували навчання, їх щорічна 

чисельність коливалась від двох до чотирьох осіб (рідко зустрічається 

п’ять). Як наслідок, недостатній контингент учнів не давав можливості 

відкривати для кожного музичного інструмента окремий клас з вузькою 

спеціалізацією. Тому загальна кількість учнів, які займались у Юрія Юр’яна 

на трьох різних спеціалізаціях (валторна, труба, тромбон) у сумарному 
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обсязі становила у середньому 12–14 осіб, з мінімальним коливанням у 

меншу або більшу сторону.  

В історії становлення класів духових інструментів Харківського 

музичного училища у дореволюційний період окреме місце належить й 

Андрію Юр’яну, який, як вже відзначалось раніше, ще до офіційного їх 

відкриття  почав підготовку перших учнів-початківців на мідних духових 

інструментах. Збереглася рецензія Р. Геніки щодо вражень від виконавської 

майстерності музиканта, у котрій він відзначав: «А. Юр’ян також 

ушляхетнює і поетизує валторну, як знаменитий Вурм свій банальний 

корнет; в А. Юр’яна звуки валторни зм’якшуються, співають; кожний, у 

кого є хоч краплина поезії, не міг без захоплення слухати його чудове 

виконання якоїсь старовинної арії Б. Леклера і фантастичне затишшя в 

кантилені К. М. Вебера, яке справляло враження чарівного, таємничого 

відлуння. З якою силою, відвагою, що італійці називають Slancio 

(поривання, зосереджування), виконав він crescendo у п’єсі Гривинча» [174, 

с. 188]. Після приїзду до Харкова брата Юрія всіх учнів було передано 

йому, а Андрій Андрійович у своїй педагогічній діяльності зосередився в 

основному на викладанні музично-теоретичних дисциплін. Однак згодом, як 

вказується у звіті за 1908/1809 навчальний рік, «з 1 вересня [1908] залишив 

службу в училищі викладач класу духових мідних інструментів 

Ю. А. Юр’ян; вакансія заміщена викладачем теорії музики А. А. Юр’яном» 

[124, с. 3]. Таким чином, весь загальний клас мідних інструментів у складі 

13 учнів (5 валторністів, 4 трубачів і 4 тромбоністів) перейшов до 

А. Юр’яна. Одночасно Андрій Андрійович продовжує викладати  

теоретичні дисципліни (на іспиті 1902 р. учні його спеціального класу з 

теорії музики написали хор a capрella на текст Псалому 66 «Боже, Ущедри 

ны и Благослови ны», вивчили й виконали його [117, c. 77], випускник 

1914 р. С. Лисняк створив хор a caрpella на текст 42 Псалому й самостійно 

опанував його [129, c. 111]), хоровий спів, займається композицією, 
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диригує. Так, програма симфонічного концерту 4-го зібрання ІРМТ за 1906–

1907 рр. включала твори А. Юр’яна, що були виконані  під орудою автора 

[122, c. 4].  

Його першим, і найбільш чисельним, став випуск учнів-духовиків 

1910 року, коли музичне училище закінчили три випускники — П. Баранов 

(труба), Й. Пржикуцький і М. Ракитянський (тромбон). Всього у класі 

А. Юр’яна, до 1916 р. включно, налічується сім дипломованих фахівців 

(таблиця 2.4). 

Таблиця 2.4 

Список випускників класу труби, валторни і тромбона старшого 

ординарного викладача Харківського музичного училища А. А. Юр’яна 

(1908–1916 рр.) 

№ Прізвище, ім’я Фах Рік закінчення 

1.  Баранов Петро           труба 1910 

2.  Пржикуцький Йосиф тромбон 1910 

3.  Ракитянський Матвій тромбон 1910 

4.  Нещеретний Михайло валторна 1911 

5.  Лободенко Іван валторна 1914 

6.  Нейман Зельман тромбон 1914 

7.  Селіванов Василь валторна 1916 

 

Педагогічні принципи А. Юр’яна, скоріше за все, були близькі до 

педагогічних принципів його молодшого брата і базувались на засадах 

німецької валторнової школи професора Ф. Гоміліуса, клас якого у 

Петербурзькій консерваторії закінчували обидва брати. Зазначимо, що 

однією з її показових рис, було ансамблеве музикування, що дало поштовх 

до створення квартету валторн братів Юр’янів. Початковий задум 

організації квартету однорідних інструментів відноситься ще до того часу, 

коли Андрій Юр’ян та його брат Юрій навчалися у Петербурзькій 

консерваторії. Уже в ті роки, у літній час, обидва брати спільно з 
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валторністами Ризького німецького оперного театру Анкертом і 

Шультгейзом влаштовували концерти ансамблю. 

У Харкові найбільша творча активність квартету відбувалась у 

середині 80-х років XIX століття, коли три брати перебували у 

Харківському музичному училищі [Додатки А.17, А.20]. Інколи до них 

приєднувався найстарший брат Петер, якого А. Юр’ян у літні канікули 

навчав грі на валторні. При відсутності Петера його заміняв уже відомий 

харківський валторніст Н. Волков. Саме ім’я останнього вказується у 

благодійному концерті 5 лютого 1889 р., коли ансамблем у складі 

А. Юр’яна, Ю. Юр’яна, П. Юр’яна і Н. Волкова були виконані «Три 

квартети для 4-х валторн: Valdandacht Ф. Абта, Lindenbaum Ф. Шуберта та 

«Прощання мисливців» Ф. Мендельсона» [107, с. 16]. Після вступу Павла 

Юр’яна до Петербурзької консерваторії концертна діяльність квартету 

згасає. Ю. Юр’ян як викладач училища спрямовує свою увагу на інші 

склади ансамблю мідних духових інструментів, що періодично виступають 

в учнівських концертах. Прикладом може бути квартет у складі двох 

корнетів, валторни і тромбона, в якому брали участь учні класу Ю. Юр’яна.  

Очоливши клас мідних духових інструментів, Андрій Юр’ян підтримує 

і продовжує концертно-виконавські традиції, закладені братом Юрієм. Його 

вихованці були постійно задіяні у виступах, що проводились у рамках 

концертів училища і музичного товариства з виконанням 

найрізноманітнішого репертуару — від простих п’єс, романсів до складних 

концертів, віртуозних перекладень, фантазій та ін. Так, у програмі 

учнівського вечора для всіх курсів 18.10.1908 р. значиться виступ учня 

Пилецького з виконанням Соло з балету «Коник-горбоконик» Пуньї (для 

труби) [124, с. 87], 25.10 на такому ж вечорі грав учень Чишко з п’єсою для 

валторни Бюхнера «In die Ferne» [124, там само]; перекладення для труби 

пісні «Пошта» Ф. Шуберта виконав учень Баранов на Третьому музичному 

вечорі для сіх курсів 7.11.1908 р [там само, с. 88]. Взагалі, перекладення 
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вокальної музики і музики для інших інструментів — вагома складова 

педагогічного методу А. Юр’яна. Наприклад, у репертуарі класу — Арія з 

опери «Чарівна флейта» В.А. Моцарта у перекладенні для валторни 

пролунала на 5 музичному вечорі для всіх курсів 26.11.1908 р. у виконанні 

учень Нещеретного [124, с. 90], того ж вечора учень Пилецький виконав 

«Музичний момент» Ф. Шуберта [там само], у програмі 6 музичного вечора 

для всіх курсів 20.02.1909 р. пролунали «Пісня без слів» Ф. Мендельсона 

(учень Овчаренко, валторна) і «Романс» К. Сен-Санса для валторни (учень 

Бабенко) [124, с. 92], романс «Mit einem gemalten Bande» для труби 

Л. Бетховена було виконано учнем Павловим у концерті 5-го учнівського 

музичного вечора для всіх курсів 6.02.1910 [125, с. 97], тоді ж пролунала Арія 

«Чують правду!» М. Глинки з опери «Життя за царя» (учень Волошин, 

тромбон), романс «Jn die Ferne» Бюхнера (учень Лободенко, валторна) [125, 

с. 98], романс «Mailied» Бетховена виконував учень Литвиненко (труба), 

романс для тромбона Грюцмахера — учень Нейман (6-й учнівський 

музичний вечір для всіх курсів 19.02.1910 р. [125, с. 99]), романс «Зулейка» 

Мендельсона, романс Шумана для труби (учень Шведков, учень Павлов, 2-й 

учнівський вечір для середніх і старших курсів 25.10.1911 [127, с. 94], 

«Adelaide» Л. Бетховена для валторни (учень Селіванов, 5-й учнівський 

музичний вечір для середніх і старших курсів 29.11.1911 [там само, с. 96], 

«Два Гренадера» для тромбона Р. Шумана (учень Нейман, 7-й учнівський 

музичний вечір для середніх і старших курсів 15.02.1912 [там само, с. 98], 

Арія Ленського з опери «Євгеній Онєгін» для труби (учень Павлов, 

16.11.1913 [129, с. 97]), «Лісовий цар» Ф. Шуберта для тромбона (учень 

Нейман, 28.02.1914 [129, с. 101]). 

Не рідкісними у концертних програмах були й крупні концертні 

твори. Так, Фантазія з опери «Страделла» Вурма виконана трубачем 

Пилецьким (2 учнівський вечір для всіх курсів 7.11.1909 на Третьому 

музичному вечорі для всіх курсів 7.11.1908 р. [09–10, с. 94], тоді ж «Тему з 
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варіаціями» Новаковського виконав Пржикуцький [9–10, с. 95]. 

Нещеретний, який того року закінчував курс, на кінцевому публічному 

іспиті 18.05.1909 р. грав Концерт № 2 для валторни Матіса; на концертах 3-

го (20.11.1909) та 4-го (5.12.1909) учнівських музичних вечорів для всіх 

курсів. Учень Овчаренко виконав Концерт №1 для валторни Моцарта [125, 

с. 96]. На кінцевих іспитах учні класу А. Юр’яна грали Концерт для труби 

Бьома (учень Баранов), Концерт для тромбона Давида (учень 

Пржикуцький), Концертино для тромбона Закса (учень Ракитянський, [там 

само, с. 102], уч. Нейман, 19.02.1913 [128, с. 20]), у програмі від 24.10.1914 

р. вперше зазначено виконання учнем. Селівановим Концерту для валторни 

Р. Штрауса [130, с. 83]). Важливо відзначити й той факт, що педагог уважно 

слідкував за новим репертуаром і у програмах виступів його студентів 

(зафіксованих у Звітах) твори майже не повторюються. До того ж,  

виховувалась повага й уважне ставлення до новостворених у той час 

музичних творів.  

На наш погляд, надважливим для виконання на валторні є вміння 

виконання повільної музики — вона звучить досить природно, але потребує 

володіння диханням та демонструє музичну культуру виконавця. У 

репертуарі класу А. Юр’яна зустрічається Adagio op. 22 К.М. Вебера для  

валторни (його виконав учень Овчаренко на Третьому музичному вечорі для 

всіх курсів 7.11.1908 р. [124, с. 88]); Adagio В.А. Моцарта для валторни 

(виконувалось учень Бабенко на концерті 2-го музичного вечора для всіх 

курсів [125, с. 94]), Романс для тромбона «Скиталець» Ф. Шуберта (його 

виконував на концерті 3-го учнівського музичного вечора для всіх курсів 

20.11.1909 р. учень Нейман [там само, с. 96], романс «Липа» Шуберта та 

пісня «Прощавання мисливців» Ф. Мендельсона (виконував квартет учнів 

Овчаренко, Нещеретний, Лободенко, Бабенко, 4-й учнівський музичний 

вечір для всіх курсів 5.12.1909); Andante sostenuto для валторни Лоренца 

(виконував учень Нещеретний, 5.12.1909), Елегія для труби Ернста 
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(виконував учень Пилецький, 24.05.1910), романс для валторни Раффа 

(учень Лободенко, 3-й учнівський музичний вечір для середніх і старших 

курсів 8.11.1911 [127, с. 95], романс для тромбона Мюльфельда (учень 

Нейман, 5-й учнівський музичний вечір для середніх і вищих курсів 

19.12.1912 [128, с. 97], Арія для валторни Страделли (учень Кудрявцев, 

17.12.1915 [131, с. 100]) та ін.  

Аналіз концертних програм учнівських вечорів підтверджує 

віртуозність володіння інструментом у класі А. Юр’яна (соло і в ансамблі). 

Так, у концерті в присутності Їхніх Високостей — Очільниці ІРМТ, 

Принцеси Саксон Альтенбурзької, Герцогині Саксонської Олени Георгіївни 

і Герцога Мекленбург-Стрелицького Михайла Георгійовича 27.09.1912 р., 

учні Пилецький і Міллер виконали Скерцо для 2-х труб Бьома [128, с. 91], 

складна фантазія «Скиталець» Ф. Шуберта у виконанні учня Нещеретного 

була представлена слухачам на Сьомому музичного вечорі для всіх курсів 

27.02.1909 р. [124, с. 92], тоді ж Концертна фантазія для труби Гоха 

пролунала у виконанні учня Баранова [там само, с. 93]. Взагалі жанр 

фантазії було представлено дуже різноманітно — «Північна Фантазія» для  

труби Гоха, фантазія  для труби «Une perle de l` Ocean» Оттерера-Гоха та ін. 

Оцінюючи результати діяльності А. Юр’яна на ниві становлення 

системи професійної підготовки виконавців на духових інструментах, 

необхідно зазначити, що він був одним з фундаторів класів духових 

інструментів у Харківському музичному училищі. На святкуванні ювілею (25 

років служби у музичному училищі) А. Юр’яна 1.09.1907 р. І. Слатін вказав 

на «загальну повагу і симпатію, котрими він користувався протягом своєї 

багаторічної і плідної педагогічної діяльності, як з боку товаришів по службі, 

так і багаточисленних учнів» [123, c. 55]. Його багатогранна композиторська, 

виконавська та педагогічна діяльність як викладача музично-теоретичних і 

фахових дисциплін у класах мідних духових інструментах сприяла 

формуванню комплексного підходу до підготовки різнобічно освічених 
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виконавців-духовиків. Вихований на традиціях німецької виконавської 

школи, А. Юр’ян зумів не тільки зберегти кращі досягнення «школи 

Гоміліуса», але й сприяв її збагачення власними творчими ідеями.  

 

Висновки до розділу 2 

Друга половина ХІХ століття стала вирішальним періодом у 

професіоналізації підготовки виконавців на духових інструментах у 

Харкові. З відкриттям відділення Російського музичного товариства (1871) 

починається активний процес формування основних елементів системи 

музичної освіти (музичні класи — музичне училище). Попередня успішна 

апробація дво-, а пізніше трирівневої структури музичної освіти (початкова, 

середня, вища), здійснена у Петербурзі й Москві, дала поштовх для її 

розповсюдження і розвитку в інших містах царської Росії. Харків як один з 

крупних і потужних промислових і культурних центрів приймає естафету та 

активно включається у процес формування концертно-виконавської і 

музично-освітньої інфраструктури.  

Відкриття Харківського музичного училища (1883) і класів духових 

інструментів (1886) стало фундаментом для розвитку професійного 

духового виконавства регіону. Їх засновниками Ю. Юр’яном, Й. Прохазкою, 

К. Кестнером і Ф. Панченком були сформовані основні напрямки 

підготовки оркестрових музикантів. Не менш вагомим внеском перших 

викладачів стала їхня концертно-виконавська діяльність, яка завдяки 

вмілому і натхненному керівництву І. Слатіна була спрямована на розвиток 

культурно-мистецького просвітництва у Харкові.  

Запрошуючи випускників столичної (Ю. Юр’ян, Б. Кричевський) та 

європейських консерваторій (Е. Прілль, Ф. Кучера та ін.), І. Слатін 

намагається створити належну творчу атмосферу і необхідні умови задля 

підготовки висококваліфікованих виконавців на духових інструментах. 

Різнобічна творча, педагогічна і виконавська діяльність викладачів духових 
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інструментів, їх мультиінструментальна спеціалізація дозволяли 

забезпечити повноцінне здійснення навчального процесу.  

Статистика кількісного складу учнів духових класів Харківського 

музичного училища свідчить, що впродовж 1888–1916 рр. відбувається 

поступове збільшення контингенту учнів від 22 до 40 осіб. Однак протягом 

вказаного періоду зафіксована нерівномірність наповнення класів духових 

інструментів. Найменш чисельними за кількістю учнів були перші роки 

існування класів духових інструментів (1888/1889, 1893/1894), найбільше 

учнів-духовиків навчалось у 1912/1913 і 1913/1914 навчальних роках. 

Аналіз кількості випускників класів показує, що вагомий внесок у 

підготовку дипломованих фахівців належить Ю. Юр’яну і Г. Геку, які 

підготували найбільше число професійних музикантів. Вихованці  

Ю. Юр’яна і Г. Гека після закінчення училища продовжували активну 

музично-педагогічну і виконавську діяльність не лише на теренах 

Харківщини, але й у інших регіонах Російської імперії [Додаток Б9].  

Увиразнюючи виконавсько-педагогічні засади, на яких формувались 

класи духових інструментів у Харківському музичному училищі у кінці 

ХІХ — на початку ХХ століття, слід відзначити три напрями, пов’язані з 

традиціями німецької, чеської і нідерландської виконавських шкіл. Ідеї 

німецької валторнової школи в інтерпретації Ф. Гоміліуса здобули 

подальший розвиток у творчій діяльності братів Андрія та Юрія Юр’янів, 

пошуки яких були зосереджені у рамках виконавства на трубі і тромбоні. 

Технологічні й художні основи підготовки виконавців на дерев’яних 

духових інструментах розвивались на традиціях чеської (Й. Прохазка, 

К. Кестнер, Ф. Кучера), німецької (Е. Прілль, Г. Гек) і нідерландської 

(К. Брінкбок) виконавських шкіл. Наслідком синтезу особливостей різних 

національних шкіл була сформована змішана виконавська педагогіка, яка 

сприяла європеїзації професійної освіти виконавців на духових 

інструментах.  
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Важливим досягненням вітчизняної системи середньої музичної 

освіти слід вважати включення наукових (загальноосвітніх) предметів у 

навчальні програми підготовки професійних музикантів-духовиків, що 

сприяло можливості здобуття повноцінної загальної освіти і відкриття 

доступу до вищої спеціальної і гуманітарної освіти університетського рівня.  

Таким чином, відкриття класів духових інструментів стало важливим 

етапом у формуванні засад вітчизняної виконавської школи, сприяло 

популяризації духових інструментів серед широкого загалу музикантів-

професіоналів і аматорів і сприяло створенню повноцінної системи фахової 

музичної освіти. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИЗНАЧНІ ВИПУСКНИКИ ХАРКІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО 

УЧИЛИЩА – ВИКОНАВЦІ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ 

 

Харківська духова школа — одна з найбільш давніх в Україні. 

Це зумовлено особливим значенням Харкова як найбільшого культурного 

центру, у якому були зосереджені найкращі сили музичного мистецтва 

провінційної дореволюційної Росії. Багато представників харківської 

виконавської школи, у тому числі й духової, істотно вплинули на процес 

становлення музичного виконавства не лише в Україні, але й в інших 

культурних центрах тодішньої царської Росії. 

У руслі однієї з актуальних для сучасного музикознавства тенденцій – 

«регіоніки» – слід розглядати і творчість представників харківської 

виконавської школи межі ХІХ–XX століть. 

Це, зокрема, Павулс Юр’ян — один із фундаторів професійної 

музичної освіти у Латвії,  Латвійської опери і Латвійської консерваторії; 

Петро Волков — за словами В. Сумеркіна, «засновник російської 

тромбонової школи» [151, с. 3]; Яків Куклес — видатний виконавець і 

педагог по класу гобоя; Михайло Іванов — видатний гобоїст, соліст 

багатьох оркестрів, автор школи виконавства на гобої, професор 

Московської консерваторії. До їх числа належать й постаті Григорія 

Білоцерковського — видатного валторніста, диригента, педагога-методиста; 

Б. Кричевського — майбутнього професора по класу флейти у Харківській 

консерваторії та його спадкоємця традиції викладання у вищому 

навчальному закладі, випускника музичного училища Порфирія Рикова. 

Неможливо обійти постать Костянтина Білоцерковського, з ім’ям якого 

пов’язують становлення харківської школи виконання на фаготі. За словами 

І. Якустіді, «музикант вважав себе нащадком педагогічного досвіду 

К. Брінкбока. <…> К. Білоцерковський надавав великого значення розвитку 
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техніки, володів різноманітними технічними прийомами, багато уваги 

приділяв обробці штрихів, особливо staccato» [174, с. 187]. 

Вкажемо також й на постать В. Бровковича, випускника Харківського 

музичного училища, який очолив клас гобоя у Харківській консерваторії 

після від’їзду Г. Гекла. За словами В. Богданова, він, не втрачаючи еталонів 

німецької школи, «був музикантом романтичного напряму і вважав, що на 

духовому інструменті треба грати мелодійно навіть у складних технічних 

епізодах. Для передачі тонких ліричних відчуттів він вдавався до 

різноманітної динаміки, збагачуючи тим самим спектральний склад звуку 

гобоя» [20, с. 87].  

Випускник музичного училища Михайло Гольдштейн очолив у перші 

роки існування консерваторії клас кларнета. До речі, як вказує В. Богданов, 

він ще за часів навчання в училищі «за рекомендацією свого викладача 

Г. Гека, практикував як педагог зі студентами молодших курсів» [20, с. 88]. 

Він був і оркестрантом, а у 1927–1929 рр. виступав як соліст симфонічного 

оркестру Харківської філармонії. В. Богданов зазначає: «Прекрасне 

володіння звуковою динамікою, необмежені технічні можливості, 

майстерність віртуоза створили йому славу яскравого музиканта. Багато 

іноземних диригентів, які гастролювали в Харкові, неодноразово 

запрошували його на роботу в інші країни» [там само, с. 88].  

Клас кларнета очолив випускник музичного училища 1915 року (клас 

Г. Гека), соліст оркестру оперного театру, блискучий музикант Григорій 

Риков. У цій плеяді неможливо не згадати й Дмитра Катанського, 

випускника музичного училища, який першим очолив клас тромбона 

Харківської консерваторії. В. Богданов зазначає: «Ще учнем він вирізнявся 

неабиякими здібностями, свідченням чого є тромбон, подарований йому за 

відмінні успіхи після закінчення музичного училища» [20, с. 95]. 

Окремо слід відзначити Петра Рязанцева — протягом тривалого часу 

соліста оркестру Харківського, Київського оперних театрів, московського 
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радіо і оперної студії при Московській консерваторії, викладача класу труби 

у Київській консерваторії (1920–1932). За дослідженням В. Посвалюка, 

П. Рязанцев — «автор багатьох вправ, етюдів, транскрипцій. Притаманна 

йому висока технічність давала можливість з успіхом виконувати власне 

перекладення концерту для скрипки Ф. Мендельсона. Прихильник школи 

Ж. Арбана, він розвивав в учнів віртуозність, ритмічну точність, музичну 

пам’ять» [135, с. 31]. До того ж, він є вихователем лауреата Всесоюзного 

конкурсу виконавців на духових інструментах Г. Орвіда.  

Чимало вихованців класу Г. Гека стали першокласними виконавцями, 

працюючи у багатьох провідних оркестрах Росії. Так, у звіті за 1911/1912 

навчальний рік І. Слатін писав: «Іван Бутніков запрошений першим 

кларнетистом у симфонічний оркестр Ростова-на-Дону» [18, с. 27]. Але ще 

за часів навчання І. Бутніков брав участь у багатьох публічних концертах як 

соліст і у складі ансамблів. Так, 3 грудня 1911 р. у концерті було виконано 

Тріо В-dur для фортепіано, віолончелі і кларнета Л. Бетховена, у якому він 

виконував партію кларнета [10. с. 11], у програмі публічного виконання 

найбільш встигаючих учнів всіх курсів і спеціальностей 25-26 травня 1910 

року І. Бутніков виконав Фантазію «Риголетто» Бассі для кларнета [126, 

с. 100], брав участь у платному вечорі 3.12.1911 р. у складі тріо (з 

виконанням твору Бетховена) та соло — Концертино Рейссингера [126, 

с. 53], на 9-му учнівському  музичному вечорі для всіх курсів 14.03.1912 у 

його виконанні пролунала Концертна фантазія Шобека на теми з опери 

«Біла Дама» Буалодьє [127, с. 101]; нарешті, на  кінцевому іспиті у його 

програму було включено віртуозні «Staccatto und Triller Etude Moderato», 

«Engligende Triollen Etude-Allegro Moderato», «Ein Traum» Divertismento 

Бермана [там само, с. 103]. Іван Бутніков — один із знаменитих випускників 

Харківського музичного училища, і згодом — Харківської консерваторії. 

Він навчався також у Москві та Лейпцизі, а після еміграції у 

Константинополь став організатором оркестру.  
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Біографічні довідки  вказують й на те, що І. Бутніков був викладачем 

Афінської консерваторії (1923 – 1929) і головним диригентом 

консерваторського оркестру [24]. Диригентська діяльність привела його й 

до Відня (диригент Віденської співочої капели у 1931–1933 рр., оркестровий 

диригент, в тому числі, диригував «Поемою екстазу» О. Скрябіна), США, 

композитор та диригент російського балету у Монте-Карло. Могутня школа 

виконавства у Харкові, яка розвинула всі найважливіші складові його 

мистецького хисту, спричинила поштовх й до композиторської діяльності 

(І. Бутніков є автором оркестровок та аранжувань таких творів, як 

«Божевільний Тристан» на основі музики Р. Вагнера, лібрето С. Далі, па-де-

де Дж. Баланчіна на музику П. Чайковського; оригінальних балетів та ін.) 

Цей список видатних музикантів-духовиків може бути доповнений й 

постатями інших викладачів Харківської консерваторії — М. Шевченка, 

М. Гольдштейна, І. Розенберга та ін. Отже, завданням даного розділу є 

складення цілісного уявлення про діяльність та творчість видатних 

випускників Харківського музичного училища з точки зору традиції 

харківської школи виконавства на духових інструментах.  

  

3.1 П. А. Юр’ян — випускник класу валторни 1890 р.  

Павулс Юр’ян70 був першим випускником класу валторни музичного 

училища при Харківському відділенні Імператорського Російського 

музичного товариства. Багатогранність його таланту дозволила йому увійти 

в історію музики не лише як виконавцю на валторні — він відомий і як 

оперний співак і педагог, теоретик, фольклорист, диригент (хоровий і 

оперно-симфонічний), композитор, як один із засновників та перший 

керівник Латвійського оперного театру і Латвійської консерваторії [Додаток 

                         
70 Павулс Андрійович Юрьян народився 22 лютого 1866 у маєтку Ерла Венденского повіту Ліфляндській 

губернії. Його дитинство пройшло у садибі Мегнелі (недалеко від Ерглі, нині Мадонський район), де 

зараз знаходиться меморіальний музей братів Юр’янів. Батько Павулса, власник садиби, був 

музикантом-аматором. Зрозумівши, що всі його четверо дітей є надзвичайно музично обдарованими, 

намагався дати їм належну освіту. Врешті –усі четверо стали відомими музикантами. 
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А.18, А.19,]. 

Із Харковом пов’язане становлення його творчого шляху. Так, у 

1884 році він, приїхавши з Риги,  вступив до музичного училища при 

Харківському відділенні Імператорського Російського музичного 

товариства у клас валторни Ю. Юр’яна і паралельно — у клас до Ф. Нувель-

Норді (спів). У Додатку Б.2 представлений атестат П. Юр’яна, у якому 

зазначені відмінні результати з основних предметів, а також з інших 

(обов’язкових) предметів (теорія музики і сольфеджіо), добрі – з історії 

музики і фортепіано (відзначений атестатом першого ступеня).  

Нагадаємо, що навчання у класах духових інструментів музичного 

училища при Харківському відділенні ІРМТ мало на меті виховання 

інструменталістів досить високого рівня, здатних виступати і як солісти, і в 

різноманітних ансамблях та оркестрах, тому активна увага надавалась 

індивідуальній підготовці учня (вправи, гами, етюди, читання нот із листа, 

транспонування, вивчення художнього репертуару), ансамблевій та 

оркестровій. Заохочувались і були передбачені навчальною програмою 

публічні виступи учня. П. Юр’ян наполегливо навчався, старанно шліфуючи 

грані свого музичного обдарування, також брав активну участь у 

концертному житті Харкова. Збереглися свідоцтва його публічних виступів, 

наприклад: на музичному вечорі у залі Дворянського зібрання 12.12.1887 р. 

він виконав Соло для валторни «Gedenke der Heimath» Tr. Küchen [106, 

c. 53], у Другому (камерному) зібранні від 14.11.1888 р. П. Юр’ян виконував 

Frühlings Fantasie Лоренца [107, c.12] та Баркаролу (на народні латиські 

теми) А. Юр’яна [там само, c. 13]. У звітах зафіксований факт виконання 

ним Арії з опери «Чарівна флейта» В.А. Моцарта (соло на валторні), участь 

у Квінтеті з опери В. Моцарта «Cosi fan tutti» (як вокаліста, учня класу 

Нувель-Норді) у концерті 23.03.1892 року [109, c. 16]. 28.02.1888 року у 

складі квартету (разом із В. Катанським, С. Сачевим, Д. Катанським) було 

виконано Квартети для труби, двох валторн і тромбона В.А. Моцарта 



 
 

126 

(Allegretto), Ф. Мендельсона («Прощання мисливців»), К. Вебера (Allegro) 

[106, c. 54]. У концерті  5.02. 1889 р. музичного зібрання виступив квартет у 

складі братів Юр’янів (Андрій, Юріс, Павулс) і Г. Волкова, у виконані яких 

прозвучали три Квартети для чотирьох валторн — Valdandacht Ф. Абта, 

Linderbaum Ф. Шуберта, «Прощання мисливців» Ф. Мендельсона [107, 

c. 16]. 

Після закінчення (1890 р.) музичного училища за двома 

спеціальностями він став артистом оркестру Харківського оперного театру  

(група валторн), де працював протягом двох років. Згідно річних звітів 

Харківського відділення ІРМТ та збережених афіш, він брав активну участь 

у музичному житті Харкова: у публічних виступах у залі Дворянського 

зібрання, учнівських, платних, благодійних концертах, в яких П. Юр’ян грав 

на валторні і як соліст, і у складі різних ансамблів.  

До речі, він був наймолодшим з учасників квартету валторн братів 

Юр’янів, який з успіхом  виступав у кінці ХIX ст. не тільки у Харкові, але й 

багатьох містах Російської імперії. «Первинний задум організації квартету 

валторн, — зазначає О. Гравітіс, — відноситься ще до того часу, коли 

Андрій Юр’ян і його брат Юріс навчались у Петербурзькій консерваторії. 

Коли ж у середині 80-х років XIX ст. у Харківське музичне училище до 

класу Юріса Юр’яна вступив Павулс Юр’ян, — з’явилася нагода 

реалізувати ідею, підказану вчителем Андрія професором Фр. Гоміліусом, 

— організувати квартет валторністів братів Юр’янів. У літні канікули 

Андрій Юр’ян навчав грі на валторні свого старшого брата Петера і, 

незабаром, квартет братів Юр’янів отримав змогу виступати з першими 

концертами <...> у репертуарі квартету були прості загальнодоступні п’єси, 

а особливо багато було народних пісень в обробці Андрія Юр’яна. Із 

спогадів очевидців відомо, що керований А. Юр’яном квартет дуже 

сумлінно готувався до кожного виступу. Квартет працював у 80-х роках (за 

спогадами Юріса Юр’яна — до 1889 р.). Квартет валторн братів Юр’янів із 



 
 

127 

великим успіхом концертував також і в багатьох містах Росії» (Додатки 

А.17, А.20, А.21) [36, с.27].  

Як зазначає В. Богданов, «участь братів А. та Ю. Юр’янів була завжди 

прикрасою харківських концертів» [18, с. 33]. Про них неодноразово 

згадувалось у газетах (в якості анонсу їх виступів). Звідси – очевидним стає 

факт популярності  квартету серед слухачів. Наприклад, у програмі 

концерту від 17 березня 1890 р. [102], окрім сольних творів у виконанні 

А. та Ю. Юр’янів, п-ні М. Мотте вказано й Chorаl: «Libe den Herren, o meine 

Seele; Stille ruht die Erde» для чотирьох валторн Й. С. Баха та Ф. Абта та 

Ruhethal, б) Hebe dei Augen auf для чотирьох валторн Ф. Мендельсона. 

Р. Геніка зазначав, що «…ансамбль чотирьох валторн звучав дуже 

злагоджено» [цит. за 18]. Найбільш ймовірно, що четвертим у квартеті грав 

Петерс.  

Подальше життя П. Юр’яна пов’язано з Петербургом і Ригою. У 1892–

1898 рр. він навчався у Петербурзькій консерваторії одночасно за трьома 

спеціалізаціями (класами): співу, теорії музики і диригування. За роки 

навчання в консерваторії ним були досягнуті значні результати. Так, на 

початку ХХ століття відомою була його теоретична праця «Стисле 

керівництво до вивчення елементарної теорії музики», видане автором за 

фінансової підтримки Санкт-Петербурзької консерваторії. Вокальну техніку 

він удосконалював у класі Антоніо Котоньї – П. Юр’ян був останнім 

випускником знаменитого італійського баритона перед його від’їздом до 

Італії. 

Вокальна освіта сприяла в подальшому можливості працювати 

педагогом з вокалу після повернення до Риги — у школах панянок імені 

В. Малдоні, у жіночих школах Ризьких Латиських товариств, у Ризькій 

міській гімназії, згодом — у Ризькій Імператорській музичній школі (1904–

1915 рр.). Як вказує автор монографії про братів Юр’янів М. Візендорф 

[186], окрім викладання класичного вокалу, він провадив фольклористичну 
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діяльністю, результатом яких стало видання збірників гармонізацій 

народних пісень: «Збірник пісень для жіночих хорів і шкіл», «Пісні для 

початкових і середніх шкіл», «Пісні для початкових шкіл», «100 латиських 

народних пісень» та інші. Нагадаємо, що брат Павулса Андрій Юр’ян 

протягом багатьох років праці у Харкові поєднував активну педагогічну, 

виконавську роботу з збиранням музичного фольклору.  

Активна участь у концертах під час навчання і роботи у Харкові заклала 

фундамент діяльності П. Юр’яна як організатора симфонічних концертів, а 

згодом і диригента. М. Візендорф зазначаєє, що його перший досвід 

диригування симфонічним оркестром відбувся 10 лютого 1902 р. на концерті 

народних педагогів у Відземі71 [186, с. 18]. Композитор Е. Дарзиньш, 

іменуючи цей концерт «першим латиським  симфонічним концертом» [186, 

с. 20], пише, що у концерті виконувалися твори А. Юр’яна «Звільнення 

латиського народу» та Я. Вітолса «Драматична увертюра». А вже в кінці того 

ж року у другому симфонічному концерті слухачі могли почути такі 

масштабні твори, як Шоста симфонія П. Чайковського, Симфонічна поема 

«Свято Ліго» Я. Вітолса, кантата А. Юр’яна «Радійте, радійте», 

«Fantaisie lyrique» Е. Дарзиньша. За словами автора монографії, слухачі були 

у захваті від усього концерту і від звучання оркестру [там само]. П. Юр’ян 

став першим музикантом Латвії, який ознайомив публіку з 

інструментальними музичними творами [186, с. 20]. Звісно, диригування  

такими масштабними творами, як, приміром, Симфонією П. Чайковського, 

вимагає не тільки музикальності, а й ґрунтовної  теоретичної освіти.  

Музична обдарованість П. Юр’яна дозволила йому оволодіти професією 

диригента у досить стислі терміни і вже у 1906 р. під керівництвом музиканта 

відбулося три симфонічних концерти, на яких було виконано твори 

Я. Вітолса («Свято Ліго», «Драматична увертюра» та ін.), А. Юр'яна 

(«Звільнення латиського народу», «Танець бідних», «Янда», «Ювілейний 

                         
71 Переклад монографічного нарису М.Візендорфа здійснено автором даного  дослідження. 
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марш»), А. Калниньша («Моя Батьківщина», «У Стабурагса»), Е. Дарзиньша 

(«Самотня сосна» і «Маленька сюїта»). З переліку стає очевидним, що 

П. Юр’ян звертався до масштабних опусів і творів з національною 

тематикою. Націленість на презентацію національного музичного мистецтва 

виявилася і у період організації Латвійського оперного театру та Латвійської 

консерваторії. Я. Судрабкалнс у 1914 р. зазначав: «Латвійська опера багато 

здійснила для підйому нашої художньої культури, тому від неї слід очікувати 

набагато більше і, відповідно, вимагати більше. Виховати співаків і 

музикантів, хор, оркестр і солістів — це праця не одного дня, тому з неї і 

вимагати не варто неможливого, але оцінювати можна» [186, с. 20]. 

До створення П. Юр’яном оперного театру, Рига вже була центром 

музичної культури. Тут працювали і гастролювали видатні композитори, 

диригенти, співаки і музиканти: Р. Вагнер, Г. Берліоз, Ф. Ліст, 

С. Рахманінов, Я. Сибеліус, Б. Вальтер, Ф. Вейнгартнер, Ф. Шаляпін, 

М. Баттістіні, П. Сарасате, Ф. Бузоні. На сценах Ризького міського та 

Ризького латиського театрів, спільно з драматичними виставами і 

оперетами, ставилися опери, репертуарний список яких був вельми 

різноманітним і великим. Здійснювалися і дуже складні постановки. 

Наприклад, до сторіччя з дня народження Р. Вагнера (1913 р.)  Ризький 

міський театр здійснив постановку тетралогії «Перстень Нібелунгів» та 

опери «Тристан і Ізольда». І все ж таки, «Латвійська опера» стала однією з 

найбільших заслуг у житті П. Юр’яна. До того ж, слід зауважити, що він 

доклав значних зусиль як до виховання вокалістів, так й інструменталістів. 

Ще з 1902 р. він організовував концерти своїх учнів, готував своїх 

вихованців-вокалістів до виконання оперних партій, навчав їх сценічної 

майстерності, а у 1907 р. здійснив постановку опери П. Чайковського 

«Євгеній Онєгін». Наступного року у виставі був задіяний симфонічний 

оркестр, що складався з учнів та викладачів музичного училища при 

Ризькому відділенні ІРМТ, а режисером-постановником та диригентом 
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вистави був П. Юр’ян. Через чотири роки ця опера знову була представлена 

слухачеві, вже латиською мовою (переклад, на прохання П. Юр’яна, 

здійснила його учениця Павула Ліціте, пізніше – відомий композитор). 

У виставі були задіяні учні П. Юр’яна, оркестр музичного училища, хор 

Ризького Латвійського товариства. Режисером вистави був Г. Пецольд, 

диригентом — П. Юр’ян, від якого публіка була у захваті: «Диригував цією 

оперою, звичайно ж, Павулс Юр’ян. Який був успіх! Овації і ще овації !!!» 

[186, с. 21]. У 1913 р. було здійснено постановку опери «Демон» 

А. Рубінштейна. 

М. Візендорф зазначає, що П. Юр’ян був першим академічно освіченим 

латиським співаком, який займався педагогічною діяльністю і виховав таких 

відомих артистів, як Ольга Плявніеце, Ірмгард Рогіс, Отілія Ліекпея, 

Яніс Каркліньш, Павло Сакс. Паралельно з постійною диригентською 

роботою у Латвійській опері П. Юр’ян організовував і симфонічні концерти 

за участю симфонічного оркестру оперного театру та  запрошував на роботу 

таких диригентів, як Ф. Петкович, Б. Валу, Я. Фаєр, В. Бісенієкс та ін. Все 

це сприяло розвитку оркестра. М. Візендорф [186] вказує, що за досить 

короткий період (1913 – 1915 рр.) в оперному театрі було здійснено 12 

оперних постановок: «Травіата» Дж. Верді, «Іван Сусанін» М. Глинки, 

«Кармен» Ж. Бізе, «Пікова дама» П. Чайковського та ін. Звісно, як музикант 

і диригент П. Юр’ян не міг не розуміти важливості повноцінної музичної 

освіти. Тому він докладав зусиль (разом з композиторами Язепом Вітолом, 

Миколою Анунаном і скрипалем Янісом Лаздіньшем) до відкриття 

Латвійської консерваторії, в якій викладав з моменту її заснування (1919) до 

1940 року. 

 

3.2 П.Н. Волков — випускник класу тромбона 1897 р. 

Петро Наумович Волков — один з видатних представників 

харківської духової школи [Додаток А.22, А.23, А.24]. Його батька, 



 
 

131 

валторніста кріпацького оркестру, слухав П. Чайковський (виконання 

Другої симфонії у Харкові). І. Букінік, випускник училища, у «Спогадах про 

Чайковського» [23, с. 344-345] згадував, що композитор вважав Н. Волкова 

«дуже музикальною людиною» і відзначав, що коли він замислював 

симфонію, то прагнув, щоб валторна звучала саме так, як у Наума Волкова. 

Під час навчання в училищі, П. Волков (клас Ю. Юр’яна) часто брав участь 

у публічних концертах з різноманітною програмою. Так, у програмі 

Шостого учнівського вечора для середніх і старших курсів від 19.02.1894 р. 

П. Волков виконував Ballade для тромбона Müller Berghaus [111, c. 70], на 

Першому музичному вечорі, при виключній участі учнів музичного 

училища (5.02.1895 р.), П. Волков виконував Andacht і Abendreigeh для 

тромбона  Лассена [112, c. 12]. На 5-му учнівському музичному вечорі для 

старших і середніх курсів 10.03.1895 р. музикант  виконав Романс ор. 19 для 

тромбона Грюцмахера [там само, c. 63]. В момент закінчення музичного 

училища у його репертуарі було, в тому числі, й Концертино ор. 4 

Давида — блискучий твір, який він публічно виконував неодноразово. 

12 грудня 1893 р. квінтет у складі: М. Григор’єв — труба, В. Левшаков — 

труба, М. Толчинський — труба, К. Спрингіс — валторна і П. Волков — 

тромбон виконали п’єси «Світ такий прекрасний» А. Юр’яна і «Прекрасну 

Еллу» Р. Шумана.  

Отже, підсумуємо, що саме у класі Ю. Юр’яна П. Волков здобув 

фундаментальну підготовку і достатній концертно-виконавський досвід, що 

дозволило йому вступити до Петербурзької консерваторії, де П. Волков 

навчався у класі знаменитого першого викладача класів тромбона і туби, 

австрійського музиканта, професора Ф. Тюрнера. В. Сумеркін [150] 

зазначає, що, як і більшість музикантів-духовиків того часу, Ф. Тюрнер був 

ерудованим, освіченим музикантом, мав глибокі теоретичні знання (автор 

навчальних «Елементарних шкіл для мідних інструментів»)72, плідно 

                         
72 Посібники Ф. Тюрнера, які він «склав і пристосував для полкових музикантів», як зазначає В. Сумеркін, 

складалися з окремих шкіл: № 1 для корнет-а-пістона; № 2 — для труби; №3 — для валторни; № 4 — 
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поєднував викладацьку діяльність з роботою в оркестрі (як виконавець — у 

консерваторському і як капельмейстер — у духовому оркестрі саперного 

батальйону). Важливим є і те, що період межі XIX – початку XX ст. був 

власне періодом становлення вітчизняної школи гри на духових 

інструментах і усталення традицій. Так, за словами В. Сумеркіна [150], 

якщо до початку ХХ ст. в групі тромбонів грали німці і чехи (Генш, Гротке, 

Віхман, Рихач), то з появою в оркестрі такого надзвичайного музиканта, як 

П. Волков, цю ситуацію було змінено. Оркестр Маріїнського театру під 

керівництвом Е. Направника був на той час одним із найкращих у світі і 

складався з найбільш відомих у Європі музикантів. Отже, творча атмосфера 

й вимоги до виконавського рівня допомогли П. Волкову зростати як 

професіоналу.  

В. Сумеркін зазначає, що «стиль Волкова склався під впливом зірок 

російської опери: він був, таким чином, заснований на співі й бездоганно 

увиразнює істинні тенденції музичного смаку російської нації» [185, с. 16]. 

В іншому дослідженні В. Сумеркін наводить спогади диригентів і 

музикантів, що чули гру П. Волкова. Всі відзначають, перш за все, його 

«м’який і сріблястий звук, чітку атаку, найтонше філірування, багатство 

кантилени» [150, с. 102]. Високий рівень виконавства П. Волкова було 

відзначено й врученням йому премії В.А. Шуберта (1909–1910)73. У роки 

роботи П. Волкова у Маріїнському театрі група тромбонів складалася 

переважно з його учнів та послідовників: П. Волков — перший тромбон; 

В. Кузнєцов — другий тромбон; Е. Рейхе — третій тромбон74. Слухачі та 

шанувальники концертів і оперних вистав завжди звертали увагу на чистоту 

інтонування та узгоджене звучання групи мідних духових. Їхня гра була 
                                                                              

для альта (облігат) і тенора  і т.і. (до туби): «У кожній школі, — пише дослідник, — стисло викладені 

початкові основи музичної грамоти, ще більш стисло розглядається питання динаміки і темпу,  а також 

питання амбушура, дихання, атаки звука. Звичайно ж, сьогодні ці школи мають вагоме значення як 

початкова основа перших методичних посібників, які створювалися в Росії, і з яких згодом розвинеться 

наукове обґрунтування сучасних методів гри, сформується російсько-радянська школа гри на тромбоні» 

[150, с. 99]. 
73 З преміального фонду В. Шуберта нагороджувались найкращі випускники та купувалися інструменти. 
74 Випускник Дрезденської консерваторії (1896), артист оркестру Маріїнського театру, викладав у класі 

тромбона в Ленінградській консерваторії після смерті П. Волкова. 
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неперевершена. Наприклад, в «Тангейзері» оксамитове звучання цього 

ансамблю здійснювало диво, нагадуючи звучання органа [185, с.17].  

Інша грань діяльності П. Волкова — педагогічна. Протягом 1906–

1933 рр. він викладав у Петербурзькій – Ленінградській консерваторії (клас 

тромбона і туби). Із 1909 р. — старший викладач, з 1926 р. — професор. 

Згадуючи свого вчителя, студент Б. Анісимов відзначав: «Це був суворий, 

справедливий, принциповий педагог, його вимоги базувалися на 

багаторічному досвіді та ерудиції. Займаючись під його керівництвом 

протягом чотирьох років, я дивувався його терпінню, витримці, 

розсудливості. Його вимоги були законом для учня, і ми намагалися 

якомога краще виконувати всі завдання, які завжди були реальними, 

переконливо піднесеними і розрахованими на сумлінного і вдумливого 

виконавця» [150, с. 102]. Підсумовуючи методику викладання П. Волкова у 

класі мідних духових інструментів, можна узагальнити наступне. 

1. Дихання та звуковедення. Це найголовніше завдання, котрому 

приділялася увага на заняттях. Техніка звуковедення, чітка атака звука, 

координація звуковидобування — основні позиції, над якими працювали 

студенти. Акцент у роботі над диханням дозволив П. Волкову сформувати 

особливий метод розвитку дихання, відомий саме як «волковський метод». 

Сутність його полягає у наступному. За спогадами І. Гершковича, П. Волков 

домагався «атаки звуку конічного типу, що нагадує звучання дзвонів, і 

черевним пресом спільно з діафрагмою, з точною функцією язика, тобто з 

відривом його від зубів, а не «ударом язика» в зуби, як барабанною 

паличкою по барабану, П.Н. Волков бачив у цій координації чільну основу 

свого методу» [150, с. 103]. В. Сумеркін додає, що метод дихання за 

методикою П. Волкова був вибудований на вихованні відчуттів у 

музиканта-духовика: він рекомендував грати вправи та етюди «у 

повільному темпі, стежачи за тим, щоб, беручи дихання перед кожним 

звуком, м’язи черевного преса виконували роль своєрідного міха і 
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здійснювали рух їх, видавлюючи всередину живота і поверталися назад у 

вихідне положення, коли береться свіжа порція дихання для наступного 

звука» [150, с. 103], інакше кажучи — на кожний звук береться нове 

дихання, важливим є координація язик–дихання–амбушур. 

2. Досвід ансамблевої гри. Б. Анісімов вказує, що програванню 

оркестрових партій і виконанню гам, арпеджіо, етюдів «…відводилася велика 

частина уроку ансамблевої гри. <…> У святкові дні ми збиралися на квартирі 

Петра Наумовича, де грали тромбонові квартети з його участю. У клас 

приходили всі підготовлені. Якщо вчитель помічав, що завдання нечітко 

відпрацьовано, без пояснень усував від уроку; радістю світилося його 

обличчя, коли етюд або п’єса звучали вільно, красиво» [185, с. 18]. 

 Роки плідної роботи на ниві педагогіки дозволили П. Волкову 

виховати цілу плеяду майстрів — В. Кузнєцов, І. Хейфец, П. Курилов, 

І. Гершкович, І. Іванов75, які стали окрасою Ленінградської школи духового 

виконавства і видатними представниками кращих традицій  радянської 

тромбонової школи.  За визначенням В. Сумеркіна, «неоціненна заслуга 

Волкова полягає в формуванні російського тромбонового виконавського 

стилю, створеного під впливом вітчизняної вокальної школи, з її широкою 

розспівністю. Цей стиль став основою і для радянської тромбонової школи. 

І тому його сміливо можна назвати родоначальником російської школи гри 

на тромбоні» [там само, с. 103]. 

 

3.3 Я. В. Куклес — випускник класу гобоя 1897 р. 

Відомостей про Якова Васильовича Куклеса76 (1876-1964), видатного 

випускника класу Г. Гека, обмаль. Так, у «Словнику…» (1969) С. Болотіна 

[21] його ім’я не згадується, інформація про нього з’являється лише у 

                         
75 В. Кузнецов — заслужений артист РРФСР, І. Хейфец — лауреат Петербурзької консерваторії,      

П. Курилов — перший тромбоніст оркестру Ленінградської філармонії, І. Гершкович — соліст оркестру 

Ленінградського Малого театру опери та балету, І. Іванов — тубіст Маріїнського театру, Я. Райхман — 

перший тромбоніст Бостонського симфонічного оркестру.  
76 У підрозділі використовуються дані з особистого архіву Я. Куклеса з Санкт-Петербурзької консерваторії 

[71]. 
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перевиданому його варіанті (1995) [22]. Я. Куклеса серед учнів Г. Гека 

згадує І. Пушечніков [138]. Окремі відомості про гобоїста є також у виданні 

Б. Пінкуса [133] і С. Понятовського [133]. Останній торкається діяльності 

Персимфансу (оркестру без диригента) [134, с. 162-163].  

Також збереглась програма спектаклю Московського Єврейського 

театру «Вечір єврейських комедіантів» (12 травня 1923 р.), у якому «Пісні 

Клезмера» пролунали під орудою Я. Куклеса [48, c. 200]. Всі інші матеріали 

(особовий лист, довідки, звіти, відгуки) знаходяться в архіві Санкт-

Петербурзької консерваторії імені М.А. Римського-Корсакова [71].  

Яків Куклес народився у Харкові (12/24.02.1876 р.). У Харківському 

музичному училищі навчався протягом 7 років (1890–1897 рр.) і паралельно 

(1892–1897 рр.) працював у драматичному театрі Харкова, грав у оркестрі 

Української трупи М. Кропивницького (першому професійному 

українському театрі, або «театрі корифеїв», котрий у свої вистави 

обов’язково включав музичні і вокальні сцени, хорові й танцювальні 

номери) [6], [Додаток А.25]. 

У звітах музичного училища знаходимо згадку про участь Я. Куклеса у 

концертах учнівських музичних вечорів і виконанні на випускному іспиті 

гами, етюду Візтума, Концерту Клемке (на гобої), «Весняне пробудження» 

Ф. Е. Баха (на англійському ріжку), Аdagiо і vivacе з Концерту ор. 110 

Я. Каліводи (твір був підготовлений самостійно) [114]. Після закінчення 

училища Я. Куклес вступив до Берлінської консерваторії (роки навчання 

1898–1899), після її закінчення працював (до 1906 р.) в оркестрі Харківського 

оперного театру (як соліст). Після від’їзду до Москви виступав в оркестрі 

ІРМТ під орудою С. Кусевицького, брав участь у концертах Персимфансу 

(1922–1932 рр.). У 1906–1922 рр. харківський музикант залишався першим 

гобоїстом Великого театру (Москва). Відомо, що у листі до Головної дирекції 

ІРМТ 1914 р. І. Слатін особливо відзначав гобоїстів, про що писав; «... в 

оркестрі Кусевицького — всі три гобоїсти у минулому сезоні були наші учні; 
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у Московській імператорській опері — перший гобой — наш Куклес» [66, 

с. 38]. Паралельно Я. Куклес працював диригентом Московського 

державного єврейського театру (абревіатура російською мовою — ГОСЕТ) і 

гастролював разом із ним країнами Європи (у 1928 р.) — Німеччиною, 

Францією, Бельгією, Голландією, Австрією. Цікаво прочитати відгук 

Заслуженого діяча мистецтв, професора-орденоносця Л. Цейтліна (до якого 

приєдналися Заслужений діяч мистецтв, професор-орденоносець М. Табаков, 

Заслужений діяч мистецтв, професор-орденоносець К. Мострас, Заслужений 

діяч мистецтв, професор-орденоносець А. Ямпольский): «Я знаю 

Заслуженого артиста Республіки Якова Васильовича КУКЛЕСА з 1901 року. 

Уже тоді він вражав усіх своєю прекрасною грою на гобої та англійському 

ріжку. У 1905 р. його було прийнято за конкурсом в оркестр ДАБТ’у як 

видатного виконавця на місце першого гобоїста. Всі диригенти і музиканти 

завжди надавали найвищу оцінку його майстерності (яка ще досі збереглася). 

Багато років поспіль любителі симфонічної музики могли захоплюватися 

грою Якова Васильовича Куклеса у Персімфансі. Останнім часом (понад 

15 років) Я. В. Куклес є артистом Єврейського Камерного театру, де його 

художнє обдарування знайшло своє застосування не тільки в якості 

блискучого гобоїста і рожкіста, але й як чудового керівника хору і 

диригента» [71]. 

У особистому архіві Я. Куклеса збереглися відгуки видатних діячів не 

тільки щодо виступів, а й взагалі діяльності музиканта. Так,  народний артист 

Республіки В. Сук у відгуку від 19 лютого 1930 р. писав: «Цим засвідчую, що 

Якова Куклеса знаю з 1896 року, коли він зовсім ще юнаком вступив до 

оперного оркестру міста Харкова як перший гобоїст. Я.В. Куклес грав під 

моїм керуванням у Києві, Одесі, Ленінграді, Сестрорецьку та Москві цілий 

ряд оперних вистав і симфонічних концертів, у яких показав себе 

першокласним музикантом виконавцем та акуратним працівником. Я вважаю 

його одним з кращих майстрів свого інструмента, не тільки у СРСР, але й у 
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Європі» [71]. Така оцінка видатного диригента свідчить про неабиякий 

талант музиканта, його високий професійний рівень, сильну школу. Це ж 

відзначає й О. Гедіке у відгуку від 21 грудня 1939 р.: «Якова Васильовича 

Куклеса я знаю з 1907 р. Я чув його гру дуже багато разів і в оркестрі 

Російського Музичного Товариства, і в оркестрі Кусевицького, і у Великому 

театрі, а за останні роки і в оркестрі  Єврейського театру. Його чуйність у 

музичному відношенні, прекрасний звук, величезний досвід і висока технічна 

майстерність дають всі підстави вважати його одним із найвидатніших 

гобоїстів (Підпис руки О.Ф. Гедіке засвідчено Секретарем)» [там само]. 

У Ленінградській консерваторії Я. Куклес почав працювати, ймовірно, 

з 1935 р. У всякому разі, його ім’я знаходиться у Списку робітників і 

службовців за 1935–1957 рр. (№12)77. До цього часу відносяться відгуки 

колег. Так, артист симфонічного оркестру радіомовлення Москви 

І. П’ятигорський у Довідці від 23 грудня 1939 р. свідчить: «Я добре знаю 

Якова Васильовича Куклеса, з яким я працював у багатьох містах і 

оркестрах Москви, Харкова, Києва та інших містах СРСР. Я знаю його як 

висококваліфікованого музиканта з 1890 р.» [там само].  

Народний артист М. Іпполітов-Іванов у відгуку наголошує на 

музичній обдарованості музиканта і професіоналізмі: «Якова Васильовича 

Куклеса я знаю з 1895 р. по його службі у Харкові, де він грав у 

симфонічному оркестрі під моїм керуванням і потім, з 1906 року по 

теперішній час, як артиста оркестру Великого театру та інших симфонічних 

оркестрів. Як артист гобоїст, Я.В. Куклес володіє звуком виняткової краси і 

м’якості, чудовим фразуванням і видатною музикальністю, що ставить його 

у виняткове становище як артиста оркестру. Його багаторічний службовий 

стаж відзначає його великий артистичний досвід» [там само].  

За свідченням трубача С. Болотіна, «гра Куклеса відрізнялася 

рідкісним за красою тембром і виразністю звука. Тонкий музикант, він був 

                         
77 У тому числі, він викладав у 1942–1943 рр. у Ленінградській консерваторії в евакуації (Ташкент). 
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майстром проникливої кантилени. Однією з вершин його мистецтва було 

соло англійського ріжка у симфонічній поемі «Дон Жуан» 

Ріхарда Штрауса» [22, с. 146.]  

Наведені архівні матеріали надзвичайно точно виказують 

різносторонню виконавську майстерність Якова Куклеса — видатного 

випускника харківської школи гри на духових інструментах — гобоїста, 

виконавця на англійському ріжку, педагога і диригента.  

 

3.4 М. О. Іванов — випускник класу гобоя 1900 р. 

Михайло Олександрович Іванов — визначний музикант кінця XIX — 

першої половини XX століття. Його біографія є прикладом ефективного і 

цілеспрямованого формування професійного виконавця. З дитинства 

відзначаючись гарним слухом і голосом78, Михайло Іванов був прийнятий 

півчим в Архієрейський хор. В 11-річному віці вступив до Харківського 

музичного училища до класу відомого гобоїста німецького походження, 

майбутнього викладача Московської консерваторії Г. Гека. Талант 

М. Іванова виявився майже відразу: його грі були притаманні виключно 

красивий звук, виразність виконання й тонке відчуття фразування, багата 

творча фантазія. Після закінчення музичного училища (1900) М. Іванов 

замінив свого викладача в симфонічному оркестрі Харкова; пізніше 

працював в оперних театрах Харкова, Тифліса, Петербурга (1900–1903), 

Одеси (1903–1904, перший гобоїст), часто виступав як соліст у рідному 

місті та багатьох містах Донбасу. М. Іванов був солістом оркестру 

приватної опери князя О. Церетелі (Петербург, 1905), регулятором-

гобоїстом в опері С. Зиміна (Москва, 1907–1911)79, солістом оркестру 

Великого театру (Москва, 1911–1917). Із цим знаменитим колективом 

                         
78 М. Іванов народився 5 червня 1882 року у Харкові, у родині вчителя словесності. З 1890 року навчався 

у гімназії. На його музичні здібності звернув увагу професор Харківського університету, видатний 

громадський діяч, організатор музичного гуртка при Харківському товаристві з розповсюдження в 

народі грамотності Е. Краянський, який порадив батькам віддати хлопчика до музичного училища. 

Обравши гобой, М. Іванов був зарахований до класу Г. Гека. 
79 У складі оркестру цього оперного театру М. Іванов здійснив подорож до Парижа з трупою С. Дягілєва. 
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М. Іванова пов’язували загалом близько 36 років спільної творчості 

[Додаток А.26]. 

Прекрасне знання як симфонічного, так і оперного репертуару, 

бездоганна майстерність інтонування і блискуча техніка гри, надзвичайна 

музикальність, властиві М. Іванову, створювали незабутнє враження від 

інтерпретації ним класичних соло гобоя. За спогадами учнів, виконання 

М. Івановим партії гобоя в увертюрі до опери М. Глинки «Іван Сусанін» 

вражало нескінченністю дихання, типово російським характером, у якому 

чулися і легкий смуток, і безмежна завзятість. А соло з III акту опери 

«Руслан і Людмила» М. Глинки у виконанні М. Іванова і нині залишається 

неперевершеним: зробити невелике уповільнення і diminuendo у кінці 

висхідної гами на «критичних» звуках третьої октави міг тільки гобоїст, 

який віртуозно володіє інструментом. Взагалі, кожен епізод з оперної та 

симфонічної літератури у виконанні М. Іванова поставав значною подією й 

викликав захоплені відгуки не тільки звичайних слухачів, а й музикантів-

професіоналів80. Колег-оркестрантів вражала гранична відповідальність 

підходу М. Іванова до своєї партії: музикант невпинно працював над 

вдосконаленням у технічному й художньому відношеннях. Він не дозволяв 

собі порушити жодного нюансу або недбало поставитися до якогось пасажу, 

навіть того, який виконується в унісон з усім оркестром. «Артист оркестру, 

який себе поважає, — писав музикант, — повинен грати в будь-якому tutti 

так само бездоганно, як і у сольних епізодах, без будь-яких послаблень на 

те, що можуть не почути у загальному звучанні оркестру. Якщо він сьогодні 

погано грає tutti, то завтра буде безпорадним у соло» [103, с. 56]. 

Поруч з творчою діяльністю у Великому театрі, М. Іванов брав 

участь у численних симфонічних концертах, регулярно виступав на радіо. 

Проживаючи з 1920 по 1922 роки на території України (через хворобу 

                         
80 Наприклад, відомий англійський диригент А. Коутс, який працював у Росії протягом 1910–1921 років, 

був настільки вражений мистецтвом М. Іванова, що на знак захоплення подарував російському 

музикантові найкращий на ті часи гобой фірми «Циммерман», спеціально замовлений у Лейпцизі. 
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легенів), він концертував у Харкові та  містах Донбасу, виступав у робочих 

клубах у складі родинного ансамблю81. Після одужання М. Іванова знову 

запросили до оркестру Великого театру (1922)82, де він виконував партію 

першого гобоя аж до 1950-х років83. Протягом 56 років роботи в оркестрах 

М. Іванову пощастило грати під керуванням таких видатних диригентів, як 

С. Рахманінов, В. Сафонов, В. Сук, Ю. Фаєр, М. Іпполітов-Іванов, 

А. Боданцкі, М. Голованов, О. Мелік-Пашаєв, В. Небольсін, А. Нікіш, 

Й. Вендлінг, А. Коутс, Ф. Вейнгартнер, Е. Ансерме, П. Монте та інших. 

Багатющий досвід оркестранта мав дуже плідний вплив і на 

викладацьку діяльність М. Іванова у Московській консерваторії, де він 

працював з 1939 року. Уже перший досвід педагогічної роботи викликав 

у прославленого музиканта відчуття обмеженості й недосконалості 

дидактичного матеріалу, яке змінилося наполегливим бажанням зробити 

певний внесок у розвиток радянської методики навчання на гобої. 

М. Іванов підготував цілий ряд перекладень для організованого ним у 

1930-і роки квартету дерев’яних духових інструментів. Партнерами 

М. Іванова по квартету, а згодом — по змішаному струнно-духовому 

ансамблю, були такі відомі музиканти-духовики, як І. Юдсон (флейта), 

С. Розанов (кларнет), І. Костлан і М. Арабей (фагот), М. Солодуєв 

(валторна).  

Працюючи в консерваторії багато років, М. Іванов поповнив 

репертуар гобоїста численними цінними перекладеннями і обробками 

найкращих зразків світової музичної літератури. Поряд із цим 

створювалася «Школа для гобоя», яка цілеспрямовано узагальнювала 

методичні принципи, які сформувалися протягом багаторічної 

                         
81 До його складу входили син Олександр (фортепіано) і донька Марія (вокал, арфа). 
82 Прославлений співак Л. Собінов, який керував Великим театром з травня по грудень 1921 року, 

пожартував в одному з листів: якщо М. Іванов не поквапиться з поверненням, то «буде доставлений до 

Москви під конвоєм» (цит. за: [1, с. 106]). 
83 Коли на початку 1950-х років обговорювалося питання про заміну літніх артистів, у тому числі й 70-

річного М. Іванова, молодими виконавцями, головний диригент М. Голованов категорично відмовився 

відпустити музиканта: «Молоді до нього залишається кілометр» (цит. за: [22, с. 106]). 
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педагогічної діяльності М. Іванова84. Безперечна практична значущість 

згаданих принципів наочно підтверджується переліком найбільш відомих 

учнів М. Іванова; серед них — соліст Державного симфонічного оркестру 

СРСР, лауреат Всесоюзного конкурсу музикантів-виконавців (1941) 

А. Петров; заслужений артист РРФСР, доцент Московської консерваторії, 

гобоїст-рожкіст того ж оркестру Б. Євстигнєєв; заслужений артист 

РРФСР, лауреат міжнародних конкурсів, професор Ленінградської 

консерваторії, соліст-гобоїст Ленінградського державного симфонічного 

оркестру К. Никончук; професор, кандидат мистецтвознавства 

Є. Носирєв; гобоїст оркестру Великого театру Ю. Кривов та багато 

інших85. 

Наведемо фрагмент спогадів одного з учнів М. Іванова — 

І. Пушечнікова: «Мої заняття з Івановим почалися з повторення п’єс, раніше 

пройдених з Назаровим. Інтерпретація, пропонована Михайлом 

Олександровичем, переконувала далеко не завжди. Мені здавалося, що 

занадто сухо, занадто раціонально підходить він до питань трактування. 

Назаров був більш ініціативний і різноманітний, Солодуєв — більш 

терпимий і тактовний. Але остаточно я змінив думку про М. О. Іванова, 

відчувши, що маю справу з великим і своєрідним музикантом, митцем, у 

період роботи над Фантазією В. д’Енді. Саме тоді я усвідомив сенс 

інтерпретації Іванова, послідовність його педагогічних вимог, розумну й 

сувору вимогливість. Перш за все "академічність виконання", при якій 

потрібно вміти не тільки точно передати текст, але й [висловити] все те, чого 

композитор не міг внести у нотний запис і що необхідно передбачити, 

відчувати, якщо хочеш досягти справжніх вершин майстерності. Досі звучить 

у вухах вступ гобоя перед головною темою Фантазії. Якого філірування 

звуку домагався М. Іванов від учнів! Починати треба було pianissimo і 

                         
84 Її підготовка до публікації була припинена після смерті музиканта 1957 року. 
85 Професійна діяльність М. Іванова була відзначена урядовими нагородами і почесними званнями — 

заслужений артист РРФСР (1941), заслужений діяч мистецтв РРФСР (1948), орден Трудового Червоного 

Прапора (1955). 
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шляхом crescendo доводити звучання до виразного forte» [138, с. 44-45]. 

Усе вищесказане спонукає дослідників більш детально вивчити 

основні педагогічні принципи М. Іванова86, у висвітленні яких слід означити 

кілька напрямків: питання постановки, техніка дихання, основи віртуозності 

й робота над художньою стороною твору. 

Так, постановці у грі на гобої М. Іванов приділяв величезну увагу. Він 

вказував, що тростина гобоя повинна розташовуватися в центрі губ, не 

стикаючись із зубами, а губи повинні щільно її охоплювати, утворюючи в 

площині стикання м’язисту пружну подушку, яка й керує тростиною. 

Повітря не повинно потрапляти у простір між щоками, губами й зубами. 

Гобой знаходиться, як правило, під кутом 45° стосовно корпусу виконавця. 

Іноді кут нахилу гобоя дещо змінюється залежно від положення нижньої 

губи (наприклад, висунута вперед нижня губа вимагає невеликого 

збільшення кута і навпаки). Тим самим досягається рівномірне 

розташування губної маси на пластинках тростини, вирівнюється тиск на 

них, забезпечується тембральна чистота звучання. 

М. Іванов називав охарактеризовану постановку легкою [132, с. 102–

103]. Тим часом, сприяючи збалансованому звучанню всіх регістрів, 

дозволяючи без особливих труднощів видобувати звуки третьої октави, 

вільно виконувати crescendo і diminuendo, зазначена постановка не дозволяє 

повною мірою впоратися з інтонаційними похибками інструмента, особливо 

якщо деякі звуки сильно знижуються, що властиво гобоям німецької 

системи (яка домінувала у виконавстві протягом першої половини 

ХХ століття). Щоб уникнути надмірних м’язових зусиль, які 

супроводжують виправлення згаданих похибок і призводять до затиснутого 

звуку, роблять його нерівним у різних регістрах, важким і неприємним, 

перешкоджають гарному легато, М. Іванов розробив систему використання 

допоміжних клапанів (фа, ре-дієз, до) й інших комбінацій аплікатур. 

                         
86 Вони формулюються на основі опублікованих раніше спогадів Є. Носирєва та А. Петрова [132]. 
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Зазначеними аплікатурами він користувався не тільки у кантиленних 

епізодах, але й у відповідальних soli, які рясніють технічними труднощами. 

М. Іванов надавав першочергову увагу виконавському диханню, яке 

видається особливо складним при грі на гобої. Він незмінно домагався 

належної повноти вдиху — змішаного і діафрагмального (як це роблять 

співаки). Педагог ретельно стежив за тим, щоб учень не наповнював 

повітрям тільки верхівки легенів, та ще й піднімаючи плечі. Об’єму 

вдихуваного повітря повинно було в усіх випадках вистачати для 

видобування повноцінного (з точки зору сили й тембрової наповненості) 

звуку протягом даної фрази або періоду. М. Іванов чітко встановлював 

дихальні цезури для вдиху при виконанні того чи іншого твору; 

розташовувалися вони досить часто, відповідно до побудови фраз і 

необхідності поповнення витраченого запасу повітря. Надлишок повітря 

видалявся за першої ж сприятливої нагоди. Таким чином, підтримувався 

активний процес дихання: помірний за об’ємом, хоча й досить повний вдих 

— видих під час гри — додатковий видих. Якщо структурно-синтаксичні 

особливості музичної фрази не сприяли здійсненню додаткового видиху, то 

виконання супроводжувалося тільки помірними вдихами й наступними 

виконавськими видихами, які виключали зайву напруженість організму й 

максимально наближувалися до його фізіологічної норми. 

Сам М. Іванов, як пишуть Є. Носирєв і А. Петров, володів чудовою 

технікою дихання: «Він умів блискавично зробити вдих між шістнадцятими 

нотами, так що цього ніхто не помічав. Розроблена ним техніка дихання при 

грі на гобої перебувала в суворій відповідності з музичними вимогами 

твору» [132, с. 103]. 

Аналізуючи технічну підготовку гобоїста у класі М. Іванова, слід 

зазначити її підпорядкованість загальномузичному розвитку учня. Весь 

процес навчання характеризувався органічною неприязню до «техніки 

заради техніки» [там само, с. 105-106]. Поряд з цим, до технічного боку 
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підготовки прославлений музикант був украй вимогливий. 

Так, М. Іванов надавав надзвичайно велике значення роботі над 

гамами. Він стверджував: ніщо так не дисциплінує і не організує буквально 

всі аспекти виконавської діяльності музиканта, як щоденні цілеспрямовані 

заняття даним видом технічного тренінгу. Численні вказівки і поради 

М. Іванова щодо виконання гам складалися у певну систему, покликану 

сприяти раціональному освоєнню «азів» мистецтва гри на гобої та 

сформувати міцний фундамент виконавської техніки. Сутність зазначеної 

системи визначається декількома позиціями: 

1. Виконання будь-якої гами нерозривно пов’язано з охопленням 

усього діапазону інструмента в даній тональності. Наприклад, гама Соль 

мажор виконується від звука соль першої октави: висхідний рух до соль 

третьої октави змінюється спадним — до сі малої октави, потім відбувається 

повернення до початкового звука. Інші гами також містять в собі крайні 

звуки відповідних тональностей, представлені в діапазоні гобоя. Робота над 

гамами, таким чином, сприяє засвоєнню будь-якого аплікатурного 

поєднання, у тому числі — складних пальцевих рухів у «граничній зоні» 

певного регістру. Фактично мається на увазі охоплення всіх аплікатурних 

поєднань, які можуть зустрітися в оркестровій та художній літературі для 

гобоя. 

2. Ритмічне різноманіття виконуваних гам пов’язано з деякими 

тривалостями й принципами групування, які найбільш часто зустрічаються 

в музичній літературі. Зокрема, мається на увазі виконання гам 

витриманими нотами, чвертями, восьмими, шістнадцятими, тріолями, 

квінтолями, секстолями, арпеджіо (прямими й ламаними), пунктирними 

ритмами. Крім діатонічних гам, М. Іванов пропонував грати дві цілотонні 

— від сі-бемоль і сі малої октави, а також зменшені септакорди від цих 

звуків. Слід зауважити, що робота над певним ритмом набувала особливо 

інтенсивного характеру у зв’язку з технічними проблемами конкретного 
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учня. 

Таким чином, виконання гам у всьому ритмічному розмаїтті не було 

самоціллю, обов’язковим стандартом занять: робота учня концентрувалася 

переважно на попередньо відібраних ритмічних варіантах. Кожен звук гами 

або арпеджіо (сказане стосується й етюдів) періодично виконувався двічі 

або тричі (пізніше засвоювався і прийом «подвійне staccato»). М. Іванов 

дуже уважно стежив за тим, щоб під час виконання гам переходи від звука 

до звука були правильними. 

3. Особлива увага приділялася музикальності виконання, яка вимагала 

багатогранного нюансування: forte, piano, crescendo, diminuendо тощо. 

Можливо, з цієї причини М. Іванов приділяв менше уваги вправам у 

витриманих звуках. Він вважав названі вправи необхідними лише на 

ранньому етапі навчання, коли вони найбільшою мірою сприяють 

зміцненню амбушура й формуванню гарного звуку. На думку М. Іванова, 

професіонал-гобоїст, який володіє цілком сформованим амбушуром, 

повинен прагнути перш за все до збереження еластичності відповідних 

м’язів; тому як вправи рекомендувалися фрагменти з динамічно 

різноманітної літератури — кантиленної художньої й технічної. Крім того, 

М. Іванов вважав дуже корисним виконання висхідних і низхідних 

інтервалів у різних динамічних нюансах і повільному темпі. 

За свідченням Є. Носирєва і А. Петрова, процес роботи над гамами і 

вправами досить ретельно контролювався педагогом у темпово-

швидкісному відношенні. Виконання гам послідовно «прискорювалося» при 

переході студента на черговий курс, що передбачало новий якісний рівень 

їх освоєння [132, с. 103-105]. 

Аналогічна диференціація витримувалася при роботі над етюдами87. 

                         
87 Наприклад, М. Іванов рекомендував працювати над етюдом, використовуючи різні штрихи (залежно 

від характеру ритмічного малюнка), що приносило безсумнівну практичну користь; приділяв велику 

увагу акомпанементу (іноді навіть акомпанував сам); з незмінною ретельністю добирав етюди для 

вивчення за принципом поступового й послідовного розвитку студента в аспекті накопичення різних 

виконавських навичок. На останніх курсах консерваторії пропонувалося транспонувати етюди на 

інтервали секунди й терції. 
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Так, у початковий період вивчення того чи іншого етюду визначалася мета 

останнього, що залежить від його характеру. Виходячи зі згаданої мети, 

перед учням ставилося певне методичне завдання. Вивчення етюду 

починалося з повільного, ретельного читання «про себе», а потім — на 

інструменті, причому велика увага приділялася виконанню різних вказівок, 

що містяться в нотному тексті. Як правило, М. Іванов вимагав доводити 

виконання етюду до концертного рівня. 

М. Іванов постійно переконував студента у необхідності знання 

іншомовних темпових і музично-виразних ремарок — адже виконавець, 

який не вміє визначити їхній зміст, не знає, що і як слід грати. У процесі 

повільного читання етюду встановлювалися «опорні» та найбільш важкі 

місця, на які слід було звернути особливу увагу. Для кращого їх освоєння 

визначалися зручна аплікатура, дихальні цезури, ретельно фіксувалася 

кожна деталь виконання. У педагогічній практиці М. Іванова детальний 

розбір етюду здійснювався зазвичай на ранньому етапі його вивчення. 

Згодом заохочувалася ініціатива самого студента, зрозуміло, під контролем 

педагога. 

Після того як студент освоїв текст етюду, мету роботи над ним і 

відповідне методичне завдання, слід було починати самостійне вивчення 

матеріалу. Даний етап, що проходив в домашніх заняттях, вважався дуже 

відповідальним і таким, що підлягає контролю з боку педагога. 

Прищеплюючи студентам навички самостійної роботи, М. Іванов час від 

часу проводив відкриті уроки, на яких детально роз’яснював, як потрібно 

займатися самостійно. Продуктивність подібних занять визначалася, перш 

за все, їхньою цілеспрямованістю і ретельністю. 

Звісно, різні види технічної роботи врешті орієнтувалися на 

досягнення вищої мети: малася на увазі робота над художнім твором і 

відповідним репертуаром, який, незважаючи на всю тодішню обмеженість, 

формувався М. Івановим надзвичайно продумано й педагогічно доцільно. 
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Основу згаданого репертуару складали нечисельні на той час 

оригінальні опуси або апробовані перекладення зі спадщини композиторів-

класиків. З метою розвитку музикальності й пальцевої техніки на першому 

курсі залучалися також твори композиторів-інструменталістів. На більш 

зрілому етапі музичного розвитку студент починав освоєння творів або 

перекладень, що датуються періодом романтизму та імпресіонізму, творів 

радянських композиторів різної складності та сучасної музики 

(ХХ століття). Основними установками, що витримуються в процесі роботи 

над твором, можна визнати такі: 

– орієнтація на музикальність виконання (навіть у зразках, найбільш 

складних технічно); 

– вивчення контексту, супутнього виникненню задуму даного твору і 

його реалізації (короткі відомості про автора, добу, стиль, форму і змістовну 

специфіку); 

– ретельне визначення дихальних цезур (відповідно до фразування, 

логіки розвитку музичного матеріалу, його спрямованості до позначеної 

кульмінації тощо); 

– різноманітність виконавських засобів виразності та їх органічне 

застосування; 

– цілісне сприйняття твору (аналітичний розгляд партії 

акомпанементу, клавірного або оркестрового). 

Таким чином, незважаючи на бурхливий і стрімкий розвиток сучасної 

теорії та історії виконавства на духових інструментах, звернення до витоків 

формування радянської духової школи дає нам надзвичайно багатий 

дидактичний матеріал для розвитку технології гри. Творчі принципи 

М. Іванова, у їхній систематичній упорядкованості та нерозривному зв’язку 

з практикою, дозволяють розглядати цього видатного музиканта як творця 

авторської школи виконавства на гобої. Своєрідні риси даної школи 

пов’язані з індивідуальним тлумаченням найважливіших педагогічних ідей 
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Г. Гека й величезного практичного досвіду самого М. Іванова. Основу цієї 

школи складають, на наш погляд, такі положення: 

– увага до авторського тексту (точність виконання авторських 

вказівок, що стосуються динаміки, штрихів, змін темпу тощо); 

– у роботі над музичним твором — ретельний відбір застосовуваних 

виконавських засобів виразності; 

– активізація навичок виконавського редагування з метою досягнення 

кращого мистецького результату; 

– знання стильових основ і художнього контексту твору; 

– націленість на високохудожнє виконання етюдів та іншого 

інструктивного матеріалу. 

Отже, підсумуємо. М. Іванов був видатним музикантом, чиє 

педагогічне кредо визначалося глибоким проникненням у композиторський 

задум, використанням сучасних досягнень теорії та методики духового 

виконавства, безмежною музичністю, прагненням виховати в учня 

справжнього інтерпретатора — митця й мислителя. Велика професійна 

ерудиція, вміння ясно й дохідливо представити артистичній молоді 

накопичені знання й досвід висунули М. Іванова — випускника 

Харківського музичного училища 1900 року — у ряд найкращих педагогів-

духовиків радянської виконавської школи. Фундаментальні установки 

останньої і зараз не втрачають своєї актуальності, знаходячи належне 

відбиття в сучасних методиках викладання. 

 

3.5 Г. Я. Білоцерковський — випускник класу валторни 1903 р.  

Григорій Якович Білоцерковський (5.01.1882, с. Олексіївка 

Харківської губернії — 13.10.1952, Саратов) є вихованцем харківської 

духової школи та видатним валторністом і педагогом [Додаток А.27, А.28]. 

Відомості про життя і діяльність Г. Білоцерковського досить 

обмежені. Вони зосереджені переважно в архівних матеріалах Саратовської 
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державної консерваторії імені Л. В. Собінова, зокрема у виданій 2012 року 

енциклопедії вузу, присвяченій його 100-річному ювілею [85]. У нашому 

розпорядженні є також архівні матеріали цього вузу, де задокументовано 

відомості про життя і творчий шлях Г. Білоцерковського. 

У тих же архівних матеріалах міститься й рукопис єдиної збереженої 

методичної праці Г. Білоцерковського «Основні принципи розвитку 

кантилени на валторні» [11]. 

Наявні матеріали конспективно окреслюють етапи життєвого і 

творчого шляху видатного музиканта. Як і багато музично обдарованих 

особистостей, він починав свою музичну діяльність зі співу у церковному 

хорі, а у віці 10 років сам організував шкільний хор. У 1897 р. 

Г. Білоцерковський стає учнем музичного училища при Харківському 

відділенні Імператорського Російського музичного товариства, навчаючись 

у класі  валторни  відомого педагога Юрія Андрійовича Юр’яна [115]. 

В училищі Г. Білоцерковський успішно опанував дві спеціальності — 

валторніста і диригента, що дало йому можливість досить швидко знайти 

роботу у Москві, куди він переїхав з метою продовження музичної кар’єри. 

Талановитого музиканта відразу ж помітили і запросили до оркестру 

Московської опери С. І. Зиміна, де він пропрацював протягом зимових 

сезонів до 1913 року. 

За традицією, що існувала на той час, у літні сезони 

Г. Білоцерковський як валторніст брав участь у концертах симфонічних 

оркестрів, які гастролювали у різних містах, переважно на півдні тодішньої 

Росії (Кисловодськ, Ялта, Севастополь, Ростов, Харків). 

Специфіка підготовки і подальшої професійної діяльності музикантів-

виконавців дореволюційної Росії відзначалася багатопрофільністю. Цьому 

сприяла система освіти у музичних училищах при ІРМТ, на базі яких на 

початку ХХ століття стали повсюдно відкриватися консерваторії. 

Г. Білоцерковський, бувши валторністом за основним профілем своєї 
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підготовки, також не обмежувався у своїй подальшій діяльності цієї 

спеціалізацією. Як зазначено в енциклопедичній статті Саратовської 

консерваторії, відкритої у 1912 р., «... з 1912 року Г. Білоцерковський 

працював як диригент симфонічних оркестрів Ростова і Слов’янська» [85]. 

Одночасно він продовжував роботу як оркестровий валторніст: «... грав у 

симфонічних оркестрах Москви, брав участь у концертах відомих 

диригентів (В. Сафонова, М. Іпполітова-Іванова, Л. Штейнберга, М. Сука, 

В. Купера)» [там само]. 

З 1913 року Г. Білоцерковський починає працювати і як педагог. Він 

був запрошений першим ректором Саратовської консерваторії С. Екстерном 

як викладач класу валторни і фактично створив цей клас. З особової справи 

Г. Білоцерковського, що зберігається у архіві Саратовської консерваторії, 

відомо, що з 1917 року він стає старшим викладачем, а через рік Художня 

Рада обирає його на посаду професора. 

Такі кар’єрні успіхи Г. Білоцерковського-педагога були зумовлені 

результатами його викладацької роботи: «... уже перший його випускник — 

Савков — відразу після закінчення вузу з успіхом витримав конкурс на 

посаду валторніста Імператорського Маріїнського театру» [там само]. 

Педагогічна робота у межах вузу вимагала і занять методикою 

викладання мистецтва гри на валторні. Цей напрямок у роботі викладачів 

вітчизняного духового «цеху» був особливо актуальним у 20-ті — 30-ті рр. 

минулого століття і всіляко заохочувався керівництвом консерваторії й 

комісіями при тодішньому Наркомпросі. 

Г. Білоцерковський став одним із перших авторів навчального 

посібника під назвою «Основні принципи розвитку кантилени на валторні», 

створеного 1937 року, майже одночасно з відомою «Методикою…» 

московського автора С. Розанова [143]. 

У методичній роботі Г. Білоцерковський, як і багато педагогів-

духовиків того часу, займався формуванням репертуару для свого 



 
 

151 

інструмента. Відомо, зокрема, що він створив «... перекладення для 

валторни соло і для ансамблів з участю валторни творів Й.-С. Баха, К.-

В. Глюка, Г. Ф. Генделя, Д.-Б. Мартіні, А. К. Лядова, П. І. Чайковського, 

вокалізів Д. Конконе. Він переклав для валторни та фортепіано багато 

оперних фрагментів із «Князя Ігоря» О. П. Бородіна, «Снігуроньки», 

«Царевої нареченої», «Садка» М. А. Римського-Корсакова. Великою 

популярністю користувалося його перекладення «Мрій» Р. Шумана для 

квартету валторн» [143, с. 41]. 

Перекладення Г. Білоцерковського, на жаль, не були видані, а 

можливо, існували у вигляді рукописних партій, але сам факт їх створення 

свідчить про цілеспрямовану роботу педагога-валторніста з розширення 

валторнового репертуару, як концертного, так і навчального, що й донині 

практикується провідними педагогами-валторністами в Україні і за її 

межами. 

Поряд з методичною і композиторською транскрипційною роботою, 

Г. Білоцерковський продовжував і виконавську діяльність, причому досить 

багатогранну. 

Відомо, зокрема, що він брав участь у знаному в ті роки в Саратові 

квінтеті духових інструментів (М. І. Султанов – флейта, Г. К. Поповицький 

–гобой, В. Ц. Лаун – кларнет, М. Р. Погребняк – фагот, Г. Білоцерковський –

валторна). Вельми специфічною виглядає у творчості Г. Білоцерковського 

його спеціалізація як вокаліста. Набуті ще в юні роки навички хорового 

співу зумовили його прагнення професійно зайнятися вокальним 

мистецтвом. Це реалізувалося в тому, що «... бувши вже професором, 

протягом чотирьох років він навчався у класі вокалу професора 

М. Є. Медведєва» [85, с. 41]. 

У 1919–1920 рр. Г. Білоцерковський фактично змінює профіль своєї 

виконавської діяльності. Він стає солістом Саратовського оперного театру, а 

з 1921 року — диригентом оперного класу консерваторії. Протягом десяти 
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років, з 1922 по 1933 рр., Г. Білоцерковський працював диригентом у 

Саратовському театрі опери та балету. Одночасно він «... організовував 

оперні гуртки при клубах, вивчав партії з любителями музики, ставив 

спектаклі на клубних сценах» [там само]. 

Професійні заняття оперним співом істотно збагатили і творчість 

Г. Білоцерковського як валторніста та професора по класу валторни. Він 

вбачав глибоку спорідненість вокалу й валторни як музичного інструмента, 

що має функцію продовження вокальної кантилени. Про цю функцію 

«образу валторни» писав ще Г. Берліоз у «Великому трактаті про сучасне 

інструментування та оркестрування» [2], відзначаючи, що звичайне 

трактування валторни як «лісового рога» не зовсім відповідає практиці 

використання цього інструмента, придатного для виконання широкої 

інструментальної кантилени. 

Образ «кантиленної» валторни, без сумніву, був запозичений 

Г. Білоцерковським у його харківського педагога Ю. Юр’яна. Як 

вказувалося вище (підрозділ 2.3.2), у родині Юр’янів-музикантів існувала 

практика поєднання музичних спеціалізацій. Так, А. Юр’ян — старший брат 

Ю. Юр’яна, був не лише видатним композитором, учнем М. А. Римського-

Корсакова, одним з основоположників латвійської симфонічної музики, 

органістом, учнем Л. Гоміліуса, але й професійним валторністом, який 

закінчив Санкт-Петербурзьку консерваторію по класу валторни 

Ф. Гоміліуса з Великою срібною медаллю. 

Г. Білоцерковський невипадково свою методичну роботу присвятив 

валторновій кантилені. Тут виявився його власний виконавський стиль, а 

також стиль школи Ю. Юр’яна, до якої він належав. Свою працю про 

основні принципи розвитку кантилени на валторні Г. Білоцерковський 

починає з визначення поняття «кантилена» і значення цього художньо-

звукового прийому у валторновому виконавстві. Автор зазначає, що «... 

кантилена — латинське слово, і цим словом називалася епічна народна 
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пісня про будь-яку подію з сильним ліричним відтінком» [12, с. 1]. 

У виконавстві кантиленне звучання означає, на думку 

Г. Білоцерковського, «співучість», характер виконання «плавної співучої 

мелодії» [там само]. Валторна, яка характеризується широкими 

можливостями «відтворювати звучання найрізноманітніших забарвлень», 

трактується композиторами в кантиленному плані. Це обумовлює і 

значимість кантилени, як каже Г. Білоцерковський, «у виробничому житті 

валторніста»; вона «відіграє велику роль при виконанні музичних творів, як 

симфонічних, так і оперних» [там само]. Г. Білоцерковський порівнює 

кантиленні якості звучання валторни з віолончеллю, яка, як і валторна, 

відзначається особливим «романтичним тембром» [там само, с. 2]. Автор 

бачить у мистецтві валторнової гри, як він каже, не лише «техніку», а й 

«гарний звук, що залежить від володіння кантиленою» [там само]. 

Г. Білоцерковський далі наводить приклади кантиленних валторнових 

soli з симфоній П. Чайковського (I ч. Другої симфонії, II ч. П’ятої симфонії) 

та увертюри до опери «Князь Ігор» О. Бородіна (тема побічної партії), після 

чого викладена власне методична частина праці. Тут розглядаються базові 

елементи розвитку кантилени на валторні, що включають дихання і 

амбушур. 

Стосовно дихання Г. Білоцерковський «зі знанням справи», як 

вокаліст за своєю другою спеціалізацією, зазначає, що «... без дихання 

співак не може красиво і вільно співати, духовик не може мати красиву і 

вільну кантилену» [там само, с. 4]. 

Що ж до амбушура, то для духовика він являє собою те саме, що у 

співака — діапазон голосу. Духовик без розвинутого амбушура не зможе 

виконати, наприклад, високі ноти, як і співак, що не розробив свій 

теситурний діапазон. Г. Білоцерковський далі пропонує систему вправ, 

спрямовану на розвиток дихання і зміцнення амбушура валторніста. 

Пропонується, зокрема, у повсякденній роботі грати хроматичну гаму 
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у повному діапазоні інструмента, до ноти граничної висоти, не зупиняючись 

і не відриваючи мундштука від губ до кінця виконання гами. Іншою 

вправою для досягнення кантиленного звучання при правильному амбушурі 

й диханні «... буде виконання всіх інтервалів з дотриманням динамічних 

відтінків», що дає «... виконавцю необхідну гнучкість губ, чистоту і повноту 

звука» [там само, с. 6-7]. Усі ці вправи слід грати дуже повільно, 

застосовуючи легку вібрацію, яку необхідно розвивати як засіб досягнення 

співучості і виразності звука. 

Використовуючи свій досвід вокаліста, Г. Білоцерковський окремий 

підрозділ своєї методичної роботи присвячує виконанню на валторні 

перекладень вокальної музики, вважаючи їх «... засобом, що вінчає і 

зміцнює процес роботи над розвитком кантилени» [там само, с. 11]. Автор 

зазначає, що, свого часу, він «... не випадково і не без підстави зробив із 

цією метою кілька перекладень з вокальної літератури», припускаючи 

«вирішити поставлене перед собою завдання й досягти окресленої мети» — 

забезпечити розвиток валторнової кантилени відповідним вокальним 

репертуаром. 

Автор пропонує цілий «набір» зразків уже безпосередньо з оперної і 

симфонічної літератури, де вокальна за витоками кантилена представлена у 

валторнових soli з творів вітчизняних та зарубіжних композиторів. 

Завершуючи свою методичну роботу, Г. Білоцерковський 

характеризує її як підсумок двадцятирічного досвіду своєї педагогічної 

діяльності, що дала певний позитивний результат і була апробована на його 

учнях. 

Методичні розробки відомого вітчизняного валторніста, вихованця 

харківської духової школи, досі є істотною підмогою у навчальній і творчо-

виконавській практиці, а тому потребують загальнодоступної публікації. 

Ім’я та творча спадщина Г. Білоцерковського, безперечно, заслуговують на 

більш глибоку увагу, оскільки у творчості таких майстрів, як він, закладено 
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основи вітчизняної школи гри на валторні — інструменті з багатющими 

виражальними можливостями. 

 

Висновки до Розділу 3 

Духове виконавство — одна з царин сучасного музичного мистецтва, 

яка динамічно розвивається і привертає зацікавлену увагу дослідників. 

Одним з перспективних напрямків видається комплексний аналіз творчої 

спадщини найбільш визначних виконавців і педагогів початку ХХ ст. та 

радянської епохи, які здобули освіту у класах духових інструментів 

Харківського музичного училища. 

Діяльність Харківського відділення ІРМТ була побудована на тісних 

взаємовідносинах видатних музикантів, взаємодії виконавських шкіл та 

традицій. Так, керівник Харківського відділення ІРМТ і директор училища 

І. Слатін — вихованець Петербурзької консерваторії. Залучення І. Слатіним 

до навчального закладу талановитих педагогів-випускників Московської і 

Петербурзької консерваторій сприяло усталенню прогресивних традицій 

виконавського мистецтва у Харкові в останній третині XIX – початку 

XX століть.  

Харківське музичне училище було одним з кращих з підготовки 

оркестрових музикантів. Високу оцінку досягненням харків’ян у справі 

виховання молодих виконавців надали видатні діячі російської культури — 

Антон і Микола Рубінштейни, П. Чайковський, А. Аренський, О. Глазунов, 

В. Сафонов, В. Тіманова і багато інших, що свідчило про значні успіхи 

місцевих викладачів на педагогічній ниві. Вихованці музичного училища 

виступали у відкритих концертах, брали участь в діяльності Музичного 

гуртка, виконували соло у літніх симфонічних зборах, керованих 

диригентом Ф. Кучерою, виховували юних любителів музики шляхом 

приватного викладання. Кращі з випускників вели активну концертну 

діяльність за межами міста. 
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Педагоги К. Кестнер, Ф. Прохазка, брати А. та Ю. Юр’яни, Г. Гек, 

Ф. Кучера, К. Брінкбок, Б. Кричевський та ін. — відомі музиканти і видатні 

педагоги, які заклали ґрунтовні традиції і любов до ансамблевого, 

оркестрового виконання. Ці традиції розвивали видатні випускники 

Харківського училища. 

Так, з ім’ям П. Юр’яна (випускника класу валторни Ю. Юр’яна 

1890 року) пов’язаний розвиток професійного вокального й 

інструментального музикування у Латвії, відкриття оперного театру і 

Латвійської консерваторії. У своїй діяльності він спирався на досвід, 

здобутий ним, у тому числі, у Харкові. Це стосується організації концертів, і 

їх регламенту, і вибору репертуару (виховання слухачів на прикладах 

високої класики, складних симфонічних творів, опусів з яскравим 

національним забарвленням). 

Петро Волков — музикант, з ім’ям якого пов’язаний розквіт 

російської школи гри на тромбоні у перші десятиріччя ХХ ст. Традиції 

харківської духової школи виявлялися, перш за все, у володінні музичним 

інструментом (м’який, срібний звук і його філірування, чітка атака, 

багатство кантилени; він є засновником так званого «волковського методу» 

дихання), а також – у багатогранній діяльності музиканта — виконавця і 

педагога.  

Взаємодія традицій притаманна діяльності випускника класу гобоя 

Г. Гека Якову Куклесу. Після закінчення навчання у Харківському 

музичному училищі він закінчив Берлінську консерваторію. 

До числа видатних вихованців Харківського музичного училища 

початку ХХ ст., безперечно, належить Михайло Олександрович Іванов — 

соліст оркестру Великого театру СРСР, професор Московської 

консерваторії. Сформульовані й застосовані ним принципи постановки 

виконавського амбушура та дихання, методи роботи над звуком і технікою, 

підходи до вивчення гам та етюдів, до роботи над художнім твором і нині 
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мають величезне значення для виховання професійних музикантів. 

Нарешті, ще одне ім’я, без якого неможливо уявити розвиток 

валторнової школи початку ХХ століття — Г. Білоцерковський (випускник 

1903 р.), продовжувач школи Ю. Юр’яна (в тому числі, що виявилося у його 

працях по валторновій кантилені). 

Отже, сучасна виконавська і педагогічна  школи багато у чому 

зобов’язані вмінню і наполегливості своїх попередників. За короткий час 

свого існування харківські класи духових інструментів зміцніли і 

розширили свою діяльність. Їх вплив в області музичної освіти і в 

музичному житті відчувався все більше як в окремих містах, так і за їхніми 

межами. Харківські класи духових інструментів (поряд з подібними 

класами у Києві і Одесі) були прикладом для відкриття таких класів в інших 

містах України — Полтаві, Катеринославі, Миколаєві, Житомирі, Херсоні, 

Чернігові та ін. Таким чином, можна стверджувати, що друга половина XIX 

і початок XX століття були періодом формування національної 

виконавської і педагогічної шкіл, періодом, що підготував новий 

консерваторський етап у розвитку мистецтва гри на духових інструментах. 
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ВИСНОВКИ 

В історії вітчизняного виконавства на духових інструментах кінця 

ХІХ — початку ХХ століть важлива роль належить Харкову як одному з 

провідних промислово-економічних і культурних центрів царської Росії. 

Витоки становлення духового мистецтва Харкова нерозривно пов’язані з 

історією розвитку музичної культури краю. 

 Аналіз історіографії і сучасного стану наукових досліджень духового 

виконавства у Харкові з XVIII до початку XX століття засвідчив, що, з 

одного боку, існують досить великі масиви джерельної бази, основу якої 

складають історичні матеріали XVIII–XІX ст. (архівні документи, 

законодавчі акти, звіти, навчальні програми, періодичні видання, газетні 

публікації і т.д.), котрі свідчать про глибокі історичні корені існування 

виконавства на духових інструментах у регіоні. З іншого, наявність такого 

об’ємного потенціалу історичних матеріалів досі не стала предметом 

окремого наукового пошуку, який дозволив б розкрити основні напрямки і 

динаміку розвитку духового виконавства у Харкові і визначити етапи його 

еволюції  протягом XVIII — початку XX століття. 

Вивчення історіографії духового виконавства XVIII – XІX ст. дало 

можливість сформувати основні групи джерельної бази за наступними 

напрямками: загальна історія Харкова; музично-освітня і концертно-

просвітницька діяльність навчальних і мистецьких закладів Харкова; 

військово-оркестрова культура міста та регіону; діяльність ІРМТ у 

професіоналізації музичної освіти; персоналії виконавців і педагогів. 

Визначальними у класифікації досліджень ХХ і ХХІ ст. залишаються 

роботи з історії виконавства на духових інструментах та професійної 

музичної освіти, а також праці музично-історичного, культурологічного і 

загальноісторичного напрямків, що дало можливість створити повноцінну 

джерельну базу для всебічного наукового пошуку.  
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Передумовами професіоналізації виконавства на духових 

інструментах у Харкові на початковому етапі стало формування 

аматорських осередків ансамблевого та оркестрового музикування у 

козацькому середовищі, магістратах, панських садибах, навчальних 

закладах, де були створені певні умови для розвитку виконавського 

мистецтва. Саме на ґрунті ансамблево-оркестрового аматорства полкової 

музики козацтва і загальноосвітніх закладів (колегіум, гімназія, 

університет) з’являються паростки початкової музичної  освіти, орієнтовані 

на підготовку оркестрових музикантів. Школи для «солдатських дітей», 

інструментальні класи Харківського колегіуму, а пізніше – університету, 

оркестрові колективи, – всі вони стали основними етапами розвитку 

духового виконавства у Харкові та відкрили шлях до створення у 

подальшому спеціальних музичних навчальних закладів і підготовки 

професійних виконавців на духових інструментах.  

Колективне музикування в ансамблях і оркестрах — основа розвитку 

майстерності виконавців на духових інструментах. Військові, кріпацькі, 

театральні капели та аматорські колективи навчальних закладів стають 

визначальною сферою діяльності музикантів-духовиків. Важлива роль у 

динамічному процесі професіоналізації духового оркестрового виконавства 

на теренах Харківщини належить іноземним музикантам, які виявились 

долученими до формування оркестрових колективів як безпосередні 

керівники і провідні виконавці. Їх творчий досвід у мистецтві оркестрового 

музикування і здобутки у виконавській педагогіці дозволили закласти 

фундамент для поступального розвитку професійного виконавства на 

духових інструментах у Харкові і на Слобожанщині в цілому. 

Активний етап професіоналізації виконавства на духових 

інструментах і формування системи професійної музичної освіти у Харкові 

пов’язаний з заснуванням у 1871 р. місцевого відділення Імператорського 

російського музичного товариства. Його визначальна роль полягає у 
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створенні чіткої музично-педагогічної системи фахової підготовки 

виконавців-духовиків, що у подальшому стало фундаментом академізації 

музичної освіти і важливим етапом на шляху формування вітчизняної 

виконавської школи. Не менш значними здобутками Харківського 

відділення ІРМТ було створення ефективної музично-просвітницької 

інфраструктури у культурно-мистецькому просторі міста, котра крім 

музично-педагогічної діяльності, включала такий важливий сегмент 

професійної комунікації, як організація регулярних концертів камерної та 

оркестрової музики і проведення музичних лекторіїв, які, в свою чергу, 

сприяли розвитку музичної критики, музичної публіцистики та інших 

супутніх галузей музикознавства. 

Аналіз нормативно-правової бази діяльності ІРМТ засвідчує 

надзвичайно активний процес його формування і становлення. Більш, аніж 

за півстолітній період був напрацьований значний досвід у нормативно-

правовій і фінансово-економічній сфері професіоналізації музичної освіти і 

концертно-виконавської діяльності. Сформоване на засадах 

самофінансування  і самоокупності, Імператорське російське музичне 

товариство, знаходячись у статусі громадської організації, зуміло створити 

струнку структуру адміністрування, котра за ефективністю не поступалась 

державним органам управління й убезпечувала динамічний розвиток 

системи професійної музичної освіти і музично-просвітницької 

інфраструктури.  

Значущість досягнень ІРМТ у сфері професіоналізації музичної освіти 

проявляється не тільки у новизні створення ефективної трирівневої системи 

підготовки професійних виконавців, але й у змістовності наповнення 

навчального процесу музично-теоретичними і «науковими предметами», що 

уможливлювало здобуття виконавцями на духових інструментах 

повноцінної фахової і загальної освіти. Це було суттєвою перевагою у 

порівнянні з подібними навчальними закладами окремих європейських 
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країн, процес підготовки інструменталістів в яких обмежувався лише 

спеціальними і музично-теоретичними дисциплінами. 

Заснування ІРМТ Харківського музичного училища і відкриття класів 

духових інструментів — кульмінаційний етап у процесі формування 

системи професійної музичної освіти і професіоналізації духового 

виконавства, в якому особлива роль належить «головному музичному 

просвітнику» міста – І. Слатіну. Талановитому музиканту, педагогу і 

невтомному організатору вдалось за відносно стислий термін створити один 

із провідних навчальних закладів Російської імперії. Запрошення 

авторитетних закордонних (Е. Прілль, Ф. Кучера, Г. Гек) і вітчизняних 

(А. Юр’ян, Ю. Юр’ян, Б. Кричевський) виконавців-педагогів у класи 

духових інструментів сприяло формуванню колективу високопрофесійних 

митців, які успішно суміщали викладацьку і виконавську діяльність і своїми 

виступами зуміли суттєво активізувати концертне життя Харкова.  

Не меншою активністю відзначалась музично-просвітницька 

діяльність учнів класів духових інструментів, які, як і їхні наставники, 

регулярно беруть участь не лише у виступах в музичному училищі, але й у 

концертах, організованих силами Харківського відділення ІРМТ. Сольні, 

ансамблеві та оркестрові програми, які представляли молоді виконавці на 

суд вимогливих місцевих слухачів, свідчать про високий рівень їх фахової 

підготовки. 

Здійснений аналіз загального контингенту учнів класів духових 

інструментів Харківського музичного училища й представлена на основі 

річних звітів статистика показують нерівномірність їх наповнення. 

Незважаючи на відсутність означеної закономірності, відзначається певна 

динаміка зростання кількості учнів, котра з 21 осіб поступово збільшується 

до 30, а в окремі роки (1913) сягає 40. Найбільш чисельними за кількістю 

учнів залишались класи флейти, кларнета, гобоя. Певна стабільність 

спостерігається у класі валторни, що пояснюється довготривалим терміном 
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викладання фахових дисциплін Ю. Юр’яном, який протягом двадцяти років 

залишався незмінним викладачем гри на валторні. 

Важливим фактором збереження стабільності контингенту учнів-

духовиків було запровадження дирекцією музичного училища і місцевим 

відділенням ІРМТ стипендій для безкоштовного навчання талановитих 

дітей із незаможних сімей, які постачались як окремими благодійниками, 

так і міською владою. Таким чином, забезпечувався доступ 

малозабезпеченим вступникам до здобуття освіти і, водночас, вирішувалась 

проблема підготовки музикантів для місцевих оркестрів, в яких відчувалась 

нестача вітчизняних виконавців на духових інструментах, що змушувало 

диригентів запрошувати оркестрантів-іноземців. 

Формування технологічних і художніх засад виконавської педагогіки  

представників харківської школи здійснювалось на традиціях 

міжнаціонального взаємозбагачення, що було обумовлено 

інтернаціональним складом викладачів класів духових інструментів. 

Представляючи різні європейські школи — німецьку, чеську, 

нідерландську, — кожен із її носіїв, прагнув почерпнути у колег самобутні 

риси його національних традицій із подальшим збагаченням власних 

здобутків, доповнюючи їх новими прогресивними ідеями. Такий принцип 

інтернаціоналізації виконавської технології і художніх стилів інтерпретації 

сприяв створенню більш ефективної виконавської педагогіки. 

Іншим важливим чинником розвитку харківської інтернаціональної 

школи виконавства на духових інструментах було застосування у підготовці 

оркестрових музикантів прогресивних виконавсько-педагогічних методик 

європейського рівня, які у повній мірі репрезентували представники 

провідних — німецької і чеської національних шкіл. Все це сприяло 

підвищенню ефективності викладання спеціальних дисциплін і у кінцевому 

результаті позитивно впливало на рівень підготовки фахівців. 
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Розвиваючись на засадах мультиінструментального виконавства і 

традиціях міжнаціонального взаємозбагачення, харківська інтернаціональна 

школа виконавства на духових інструментах вирізнялась творчими 

індивідуальностями педагогів-концертантів. Кожен із її представників 

успішно поєднував педагогічну і виконавську діяльність. Такий принцип 

суміщення виконавства і педагогіки при активних концертних виступах 

викладачів забезпечував не тільки стабільну форму виконавського апарату, 

але й гарантував високий рівень ілюстративного виконання художньо-

педагогічного репертуару учнів класу. Упровадження даного методу 

активної виконавської педагогіки, котрий в окремих європейських 

національних школах користувався достатньою популярністю, підвищувало 

ефективність засвоєння технологічного, інструктивного і художнього 

матеріалу учнями та, водночас, сприяло зростанню авторитету виконавця-

педагога перед вихованцями. 

Кожен із визначних викладачів класів духових інструментів 

Харківського музичного училища відзначався власними творчими 

підходами у формуванні методів роботи з учнями, спираючись на свій 

виконавський і педагогічний досвід. Серед пріоритетних напрямків роботи 

засновника класу валторни і мідних духових інструментів Ю. Юр’яна 

відзначається його особливе ставлення до ансамблевого музикування, 

яке здобуває розвиток у створенні різних інструментальних учнівських 

ансамблів, а також – їх активній участі у концертних виступах. 

Вирізняючись із-поміж викладачів-виконавців особливим тембром 

«співучого звуку» валторни, сформованого на самобутній технології 

«особистої методики» Гоміліуса, Ю. Юр’ян прагнув зберегти ідеал звукової 

досконалості свого наставника і передати його новим покоління молодих 

виконавців. 

Педагогічні методи Ф. Кучери і Г. Гека, сформовані на 

мультиінструментальних традиціях чеської і німецької школи, були 



 
 

164 

спрямовані на ефективність підготовки оркестрових виконавців. Цьому у 

значній мірі сприяла і диригентська діяльність Ф. Кучери та Г. Гека, що 

дозволяла більш цілеспрямовано здійснювати навчальний процес, 

акцентуючи увагу на оркестровій підготовці учнів. 

Незважаючи на короткотривалий термін викладання у Харківському 

музичному училищі німецького флейтиста-віртуоза Е. Прілля, він залишив 

по собі вагомий внесок, перш за все, своїми концертними виступами. Його 

інтенсивна виконавська діяльність сприяла  імпульсу для колег із класів 

духових інструментів до більш активної участі у концертах для городян.  

З іменем Б. Кричевського пов’язаний не тільки процес зміни поколінь 

у корпусі харківських педагогів-виконавців духових інструментів, але й 

початок нового етапу в історії професіоналізації духового виконавства. 

За чверть століття у Харкові були створені фундаментальні засади 

академічної музичної освіти, що уможливили здійснення процесу 

підготовки професійних виконавців на духових інструментах. 

Б. Кричевський став одним з перших високоосвічених вітчизняних 

професійних виконавців-духовиків, який після закінчення  Харківського 

музичного училища і Петербурзької консерваторії прийшов на зміну 

педагогу-іноземцю. 

Протягом тридцяти років існування класів духових інструментів 

(1886–1916) із стін Харківського музичного училища вийшла ціла плеяда 

видатних виконавців і педагогів, серед яких такі відомі музиканти як 

Я. В. Куклес, професори Ленінградської консерваторії тромбоніст 

П.Н. Волков, Московської — гобоїст М.О. Іванов, Ризької — валторніст, 

композитор і музичний діяч П.А. Юр’ян і Саратовської — 

Г.Я. Білоцерковський. Кожному із них належить визначна роль у 

становленні вітчизняної школи гри на духових інструментах і формуванні 

науково-методичних і художніх засад її подальшого розвитку. 
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Таким чином, дослідження історії виконавства на духових 

інструментах у Харкові XVIII — початку XX століття засвідчує, що 

протягом понад двох століть духове мистецтво відзначається складним і 

насиченим шляхом розвитку. Від зародження перших аматорських 

ансамблів і полкової козацької музики до симфонічного оркестру І. Слатіна 

та оперного театру, від школи для «солдатських дітей» до класів духових 

інструментів музичного училища при Харківському відділенні ІРМТ — 

так можна охарактеризувати динаміку еволюційного процесу розвитку 

виконавства на духових інструментах в історії музичної культури Харкова 

XVIII — початку XX століття.  
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ДОДАТКИ 

                                                                                                                Додаток А 

 
Рис. А.1 Натуральні труби кінця XVII –початку XVIII ст. 

  

 
 

Рис. А.2 Козацькі литаври  першої половини XVIII ст. 
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Рис. А.3  Різновиди труб кларіно епохи барокко 

 

 

 
 

Рис. А.4  Є. Щербинін — Слобідсько-Український губернатор  

у 1765-1775 рр. 
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Рис. А.5  Перший попечитель Харківського університету 

граф С.О. Потоцький 
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Рис. А.6   І .І. Слатін — піаніст і диригент,  

зачинатель професійної музичної освіти на Слобідській Україні,  

видатний музикант і громадський діяч, професор 



 
 

189 

Додаток А 

 

 

     
 

 
 

Рис. А.7  Е. Прілль — німецький флейтист-віртуоз.  

У 1888-1889 рр. — викладач Харківського музичного училища. 
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Рис. А.8  Ф. Кучера — фаготист, альтист, педагог і диригент.  

З 1890 по 1911 рр. — викладач Харківського музичного училища. 

 

 
 

Рис. А.9  Г.  Гек  — гобоїст і педагог. З 1890 по 1917 р.-- викладач 

Харківського музичного училища. З 1917 по 1920 р.-- викладач Харківської 

консерваторії.  
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Рис. А.10  Б. Кричевський — викладач по класу флейти Харківського 

музучилища, згодом професор Харківської консерваторії 

 

  
 

Рис. А.11  Ю.Юр’ян — валторніст, педагог і диригент.  

З 1885 по 1908 р. — викладач Харківського музичного училища. 
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Рис. А. 12  П.Чайковський — видатний російський композитор,  

диригент, викладач, музично-громадській діяч. 
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Додаток А 

 

  
 

 Рис. А.13 Професор Ризької консерваторії Ю.Юр’ян зі студентами , 1920-ті рр. 

 

 
 

Рис А.14  А. Юр’ян — композитор, органіст, диригент, валторніст.  

З 1882 по 1916 р. — викладач Харківського музичного училища 
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Рис. А.15  В. Катанський — випускник Харківського музучилища.  

З 1891 по 1911р. — викладач Харківського музичного училища. 

 

 
 

Рис. А.16  Д. Катанський — випускник Харківського музичного училища 
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Рис. А.17  Квартет валторн братів Юр’янiв, 80-ті рр. ХІХ ст. 
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Рис. А.18  П. Юр’ян — випускник Харківського музичного училища,  

валторніст, професор Ризької консерваторії 

 

 
 

Рис. А.19  Професор П. Юр’ян зі студентами  класу сольного співу 
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Рис А.20  Родичі братів Юр’янів на відкритті пам’ятного каменя, 

присвяченого відомим музикантам — музей «Менгелі» братів Юр’янів,  

1981р., Латвія 
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Рис. А.21  Брати Павлус і Петерс Юр’яни, 1890-ті рр. 
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Рис. А.22  П. Волков — випускник Харківського музичного училища 

 

 
 

Рис. А.23  П. Волков і його випускники по класу тромбона різних років 
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Рис. А.24  Оркестр Маріїнського театру.  

П. Волков у другому ряду, другий зліва. 
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Рис. А.25  Я. Куклес — випускник  

Харківського музичного училища 
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Рис. А.26  М. Іванов — випускник Харківського музичного училища 

 

   
 

Рис. А.27  Г. Білоцерковський — випускник Харківського музичного 

училища 
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Рис. А.28  Г. Білоцерковський зі своїми учнями.  

Саратовська консерваторія 
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Додаток Б.1  

Харківська преса про творчу діяльність Ф.Кучери 

 

«1-го мая открылся сад Коммерческого клуба. Несмотря на холодную 
погоду, публики явилось в сад всё-таки довольно много и почти вся она 
оставалась до окончания концерта прекрасного симфонического оркестра 
Ф. В. Кучеры. ... Все исполненные оркестром номера разучены 
добросовестно, старательно срепетированы и при талантливом управлении 
Ф. В. Кучеры слушались с большим удовольствием». 

Джерело: Южный край. – 1901. – 3 мая. 
 
 «В настоящее время оркестр г. Кучеры находится в Ялте, где 

пользуется болыиим успехом». [Сожаления о том, что сад коммерческого 
клуба заменил оркестр Кучеры на военный]. 

Джерело: Южный край. – 1903. – 7 июня. 
 
 «Оркестр г-на Кучеры производит вполне благоприятное впечатление 

своей сыгранностью и изяществом исполнения. Особенного внимания 
заслуживает волна звука оркестра на звуках ріаnо и ріаnіssimo. Что же 
касается fоrtе, то здесь нередко проскальзывает резкость, наиболее 
заметная медных и деревянных инструментов. Г-н Кучера, дирижируя 
оркестром, вносит много жизни, стильности и порядка в исполнение...». 

Джерело: Южный край. – 1904. – 15 мая. 
 
 «Г. Кучера составил оркестр в 50 человек». [В числе прочих 

инструменталистов арфистка г-жа Л. Голуб из Пражской консерватории, 
которая участвовала в парижском симфоническом оркестре]. 

Джерело: Южный край. – 1907. – 1 мая. 
 
 «Сегодня, 24 мая, состоится третий симфонический концерт [под 

управлением Кучеры]. Капитальным номером программы является 
симфония А. Дворжака “Из нового света”». 

Джерело: Южный край. – 1907. – 24 мая. 
 
 «Сегодня Ф. В. Кучера празднует свои артистические именины, давая 

семнадцатый симфонический концерт, который является последним в 
сезоне. Г. Кучера, как известный и энергичный музыкант, заслужил перед 
харьковской публикой уважение к своей деятельности и признательность, 
появляясь в течение десятилетия в качестве предпринимателя-дирижёра, 
рискуя своим трудом и достоянием, так как он без субсидий и на свой страх 
ведёт дело, которое везде организовано на началах совсем других. Г. 
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Кучера имеет неоспоримую заслугу, – он приучил публику слушать летом 
серьёзную музыку, за неболыпую плату давая хороший состав музыкантов и 
отличных солистов. Нельзя не ценить дирижёрской работы г. Кучера и его 
добросовестности как предпринимателя, и надо полагать, что клубная 
публика разделяет вполне этот взгляд на деятельность бенефицианта...». 

Джерело: Южный край. – 1908. – 27 авг. 
 
 «Вчерашний бенефис г. Кучеры в Коммерческом клубе доказал, что 

он пользуется безусловной симпатией публики, ценящей его труды и 
стремления. Сад был переполнен, несмотря на повышенную плату, – 
входных билетов было выдано вчера свыше двух тысяч. Публика встретила 
бенефицианта шумными аплодисментами и вызывала его несколько раз 
после исполнения Патетической симфонии Чайковского. Оркестр передал 
эту вещь с выдержкой и настроением...». 

Джерело: Южный край. – 1908. – 28 авг. 
 

«Вчера, в 9 1/2 ч. Утра, от разрыва сердца скончался Франц Войцехович 
Кучера, старший преподаватель Харьковского музыкального училища, 

популярный не только в Харькове, но и на юге России, дирижёр 
симфонического оркестра. 

мерть эта, неожиданная, внезапно наступившая, поразила всех, знавших 
этого скромного, добросовестного труженика, так честно и совестливо 

исполнявшего все свои обязательства в течении многих сезонов перед 
музыкантами и своими контрагентами. [...]  

Ф. В. Кучера – чех родом; он окончил Пражскую консерваторию по 

классу альта и фагота, на последнем он играл артистически. В 1888 году 

покойный был приглашён в состав преподавателей музыкальных классов 

местного отделения Русского музыкального Общества, преобразованных 

вскоре в музыкальное училище  

После покойного остались вдова и двое детей в возрасте от 15 до 18 лет, 
воспитывающиеся в средних учебных заведениях.  

Весь достаток покойного, всё, что им было нажито в течение его 

двадцатилетней неустанной работы, – это довольно обширная нотная 
библиотека и страховой полис в 5000 рублей в пользу семьи.  

Большой труженик, человек добрый и щепетильно честный, покойный 
пользовался в среде товарищей, учеников и оркестровых музыкантов 

искренним уважением и неподдельной симпатией, и память он о себе 
оставил хорошую; о нём пожалеют все, кто его знал, и особенно помянут 

его добром маленькие музыканты, потерявшие в нём заботливого товарища.  

Мир его праху!».  

Джерело: Э. Эмбе. Ф. В. Кучера [Некролог] 

// Южный край. -1911.-6 

февр. 
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Атестат П. Юр’яна про закінчення Харківського музичного училища 
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Школа для флейти Е. Прілля 
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Школа для флейти Е. Прілля 
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Рис В.1 Натуральний звукоряд труби кларіно строю «до» 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. В.2 
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Рис. В.3 
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Рис. В.4 

 

 

 


